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KARAR

:

Kurumumuzca yetkilendirilen işletmecilerce ilgili mevzuata uygun şekilde ve
yetkilendirmeleri kapsamında sunulan kısa mesaj hizmetlerinin; kaliteli, güvenilir,
tüketici mağduriyeti yaratmayacak ve elektronik haberleşme mevzuatına uygun
şekilde sunulabilmesi amacıyla;
5809 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentlerine, 4'üncü
maddesine; 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (1), (ş) ve (v) bentlerine; 8'inci
maddesinin birinci fıkrasına, 60'ıncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarma,
63'üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Elektronik Haberleşme
Sektörüne ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f)
ve (h) bentlerine, 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendine, 24/11/2009
tarihli ve 2009/YK–08/606 sayılı Kurul Kararı'na, Telekomünikasyon Kurumu'nun
Teşkilat ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9'uncu
maddesine ve ilgili diğer mevzuata istinaden;
1) Kısa mesaj hizmetinin; GSM, IMT–2000/UMTS, SMŞH, STH işletmecileri ve Türk
Telekomünikasyon A.Ş. gibi bu hizmeti ilgili mevzuat ve yetkilendirmeleri
kapsamında sunabilen işletmecilerin ad ve hesabına, tüm sorumluluğun söz
konusu işletmecilerde olması, hizmete ilişkin faturaların işletmeciler tarafından
kesilmesi şartıyla, ilgili mevzuat ve yetkilendirmelerinde yer alan yükümlülüklerin
yanı sıra 2'nci maddede belirtilen yükümlülükler çerçevesinde sunulabileceği,
2) İlgili mevzuat ve yetkilendirmeleri kapsamında kısa mesaj hizmeti sunabilen
işletmecilerin, bu hizmetin kendi ad ve hesaplarına sunulması halinde;
• Hizmetin verildiği İnternet sayfalarında ve her türlü satış paketinde;
hizmetin Kurumumuzca yetkilendirilmiş olan hangi işletmecinin ad ve
hesabına sunulduğu ile işletmeci ad ve hesabına işlem yapanların adı,
unvanı ve iletişim bilgilerinin açıkça belirtilmesini sağlamakla,
• Söz konusu işletmecilerin İnternet sitelerinde güncel olarak işletmeci ad ve
hesabına işlem yapanların adı, unvanı ve irtibat bilgilerini yayımlamakla,
• Birden fazla işletmeci ad ve hesabına işlem yapmakta olanların, trafik
bilgilerini işletmeci bazında tasnifli biçimde en az 1 (bir) yıl süreyle
saklamalarını sağlamakla,
yükümlü olduğu,
3) 28/02/2007 tarihli ve 2007/DK–08/118 sayılı Kurul Kararı'nın 4'üncü
maddesinin birinci fıkrasının, GSM'in yanı sıra kısa mesaj hizmetini ilgili
mevzuat ve yetkilendirmeleri kapsamında sunabilen diğer işletmecilerin
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şebekelerine doğru Kurumca yetkilendirilmeksizin hizmet sunanlara yönelik
olarak da uygulanması,
4) 28/02/2007 tarihli ve 20071DK–08/118 sayılı Kurul Kararı'nın 4'üncü
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 16/07/2008 tarihli ve 2008/DK-08/416
sayılı Kurul Kararı'nın, işbu Kurul Kararı'nın alındığı tarih itibariyle yürürlükten
kaldırılması,
5) İşbu Kurul Kararı'nın GSM, IMT–2000/UMTS, SMŞH, STH ve GMPCS
işletmecileri ile Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye bildirilmesi,
hususlarına karar verilmiştir.
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