
 

1/2 
 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 18.07.2013 
Karar No  : 2013/DK-TİB/401 
Gündem Konusu             : STH İşletmecilerinin Trafikleri. 
 
KARAR :Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(h) bendine, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (ş) bentlerine, 12’nci 
maddesinin beşinci fıkrasına, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (p), (u) ile (ü) bendlerine, 
Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları 
İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı, 12’nci ve 19’uncu 
maddelerine ve 22/08/2012 tarihli ve 2012/DK-59/406 sayılı Kurul Kararına istinaden; 

 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının 5397 sayılı Kanun kapsamında hizmet 
verdiği ilgili Kolluk ve Güvenlik Birimleri tarafından uzun süredir ısrarla talep edilen 
STH işletmecilerine ait tüm yurtdışı giriş ve çıkış trafiklerinin yönlendirilmesi ve takip 
altına alınmasının önemi, son yaşanan Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki patlamayla da 
tekrar gündeme gelmiş, STH işletmecileri üzerinden geçen trafiğin alınamamasından 
dolayı istihbarat zafiyetlerinin yaşanmaması için gerekli önlemlerin derhal alınması 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından talep edilmiş olup, bu kapsamda ilgili 
taleplerin karşılanması amacıyla; 

 
1) Sabit Telefon Hizmeti işletmecileri tarafından ilgili mevzuat uyarınca 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın faaliyetleri gereği; her bir STH 
işletmecisinin tüm POP noktalarına ait trafiğini Başkanlık Ankara 
lokasyonuna IP(Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya 
özel hatlar ile teslim etmesi, 

 
 

2) Mevcut STH işletmecileri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın faaliyetleri gereği kurulması 
gereken altyapıların kurulması ile tüm trafiğin, Kurul tarafından belirlenen 
lokasyonlara IP(Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya 
özel hatlar ile teslim edilmesi işleminin işbu Kurul Kararı tarihinden itibaren 
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesi,  

 
3) Mevcut STH işletmecileri tarafından, ilgili mevzuat uyarınca 

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın faaliyetleri gereği kurulması 
gereken altyapılar ile trafiğin Kurul tarafından belirlenen lokasyonlara 
IP(Internet Protocol) protokolü üzerinden noktadan noktaya özel hatlar ile 
teslim edilmemesi halinde idari para cezası uygulanacağı, buna rağmen 
gerekli altyapıyı kurmayanların yetkilendirmelerinin iptal edileceği yönünde 
işletmecilerinin bilgilendirilmesi, 

 
4) Bahse konu 22/08/2012 tarihli ve 2012/DK-59/406 sayılı Kurul Kararı’nın 

üçüncü maddesi (j) bendinin “Yetkilendirilmiş her işletmeci sistemleri nerede 
olursa olsun, 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve diğer kanunlarda getirilen 
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düzenlemeler ile ilgili taleplerin karşılanması için gerekli olan her türlü işlem 
için gerekli olan donanım, sunucu, ağ, güvenlik cihazları vb. sistem 
bileşenlerinin işletmeci tarafından temin edilmesi ve gerekli hat/hatları başka 
bir işletmeciyle ortak kullanabilmesi” şeklinde değiştirilmesi, 

 
5) STH işletmecilerine gönderilen Kurum yazılarının, işletmeci tarafından 

Kuruma bildirilen resmi adrese ulaşmaması halinin devamı durumunda 
yetkilendirmelerinin iptaline ilişkin Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı 
koordinatörlüğünde bir düzenleme çalışmasının yürütülmesi, 

 
hususlarına karar verilmiştir. 


