
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No:76 K.13 

D.188 Fulya

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun 5 

inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu Samsung marka GALAXY A8 (SM-A530F/DS) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 14/06/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.45565 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

8535/1/1-1 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi_

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu Samsung marka GALAXY Note (SM-N935F/DS) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 14/06/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.45565 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

 8535/2/1-1 

 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No:76 K.13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu Samsung marka GALAXY A5 (SM-A520F/DS) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 14/06/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.45565 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

 8535/3/1-1 

 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K.13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu HTC marka U Ultra (2PZF100) model mobil telefon cihazlarına ait 
teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 
14/06/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.45565 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

 8535/4/1-1 

 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu Samsung marka Galaxy J7 PRO (SM-J730GM/DS) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 14/06/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.45565 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

8535/5/1-1 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu Samsung marka Galaxy C7 (SM-C7000) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 14/06/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.45565 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

8535/6/1-1 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu Samsung marka Galaxy C5 (SM-C5000) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 16/07/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.52179 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

 8535/7/1-1 

 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu HTC marka U PLAY (2PZM300) model mobil telefon cihazlarına ait 
teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza gönderilmesi 
16/07/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.52179 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

 8535/8/1-1 

 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu BLACKBERRY marka PRIV (RHL211LW) model mobil telefon 
cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 16/07/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.52179 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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. 

 8535/9/1-1 

 



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 

Firma Adı Vergi No İşletmecinin Bilinen Adresi Kanuni Dayanağı Borç Türü 
Borç Tutarı 

(TL) 

Ayser Bilişim İç 

ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 

Yenibosna 

Vergi Dairesi 

1230500706 

Fulya Mah. Büyükdere Cad. 

(Quasar İstanbul) No: 76 K. 13 

D.188 Fulya 

Şişli / İSTANBUL 

4703 sayılı Kanunun  

5 inci maddesi ile 12 nci 

maddesi; 5809 sayılı 

EHK 53 ve 60 ıncı 

maddesi 

İdari Para 

Cezası 

13.734,00 

(onüçbinyedi 

yüzotuzdört) 

TL 

Yukarıda bilgileri yer alan Ayser Bilişim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 4703 sayılı Kanun 
uyarınca üreticisi olduğu SAMSUNG marka GALAXY NOTE 8 (SM-N9500) model mobil 
telefon cihazlarına ait teknik belgelerin 15 gün içerisinde yazı ekinde CD ortamında Kurumumuza 
gönderilmesi 16/07/2018 tarihli ve 26808001-352.01/E.52179 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: 2018/13) ile 4.578 TL olarak belirlenen alt değerin 5809 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca iki kat artırılması sonucunda, 13.734,00 
(onüçbinyediyüzotuzdörtTürkLirası) TL idari para cezası uygulanmasına Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu'nun 26/01/2021 tarihli ve 2021/İK-TED/19 sayılı Kararı ile karar verilmiştir. Bu 
itibarla, idari para cezasının bu tutanağın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu’nun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şube IBAN No: TR41 0001 2009 
4520 0004 0000 08 nolu online tahsilat hesaplarına banka şubesi aracılığıyla 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 
ve 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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