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KARAR

:

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasının (h) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi, 9’uncu
maddesinin birinci, üçüncü, altıncı fıkraları, 12’nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) ve (j)
bentleri ile Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin
19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (p), (r) ve (ü) bentlerinde yer alan hükümleri ve ilgili
diğer mevzuata istinaden;
1) Ek–1’de yer alan “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nın ve “Elektronik
Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri”
belgesinin “Sabit Telefon Hizmeti” başlıklı 2.1.5 ve 2.2.4 bölümlerinin Ek–2’deki
şekilde değiştirilmesine yönelik taslağın Kurum dışı görüşlerin alınmasını teminen,
15 (onbeş) gün süre ile Kurum İnternet sitesinde yayımlanması,
2) Arayan hat bilgisinin (CLI) boş, eksik, yanlış veya yanıltıcı bir biçimde (başta acil
yardım çağrı hizmetlerine ve/veya güvenlik güçlerine tahsisli kısa numaralar ile bir
başka aboneye tahsisli numaralar olmak üzere) oluşturulamayacağı ve işletmecilerin
bu konuda her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu hususunun ilgili işletmecilere
tebliğ edilmesi
hususlarına karar verilmiştir.

Ek-1
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan
ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME
YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
MADDE 1− 28/5/2009 tarihli ve 27241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’ne Geçici Madde 5
olarak aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
“Geçici Madde 5- CLI olarak numaraya ihtiyaç duyan Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri,
işbu Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Sabit Telefon Hizmetine
ilişkin numara almak için gerekli yükümlülükleri yerine getirir. Bu kapsamda, söz konusu
işletmeciler numara almak istememeleri halinde, aynı süre zarfında yetkilendirmelerini
devretmek ve abone mağduriyetini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Belirtilen süre sonunda numara almak için gerekli yükümlülükleri yerine getirmemiş veya
yetkilendirmesini

devretmemiş

olan

Sabit

Telefon

Hizmeti

işletmecilerinin

yetkilendirmeleri, Kurum tarafından iptal edilir. Konuya ilişkin olarak doğabilecek her
türlü abone mağduriyetinin önlenmesi için gerekli tedbirler işletmeci tarafından alınır.
Başka bir Sabit Telefon Hizmeti işletmecisine tahsis edilmiş erişim numarası ve taşıyıcı
seçim kodu üzerinden iki kademeli arama yöntemi ve taşıyıcı seçimi ile kendi sistemleri
üzerinden hizmet veren Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri, erişim numarası ve taşıyıcı
seçim kodunu kullandıran işletmecinin sistemlerini kullanmak üzere verdikleri hizmette
işbu Yönetmelik’in yayımı tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde gerekli değişiklikleri
yapmakla yükümlüdür. Belirtilen süre sonunda verdikleri hizmette ilgili değişikliği
yapmayan Sabit Telefon Hizmeti işletmecilerine verilen numara kullandırma izni iptal
edilmiş sayılır”
Yürürlük
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 − Bu Yönetmelik, Kurul Başkanı tarafından yürütülür.

