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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

 KARARI  

 

Karar Tarihi : 23.07.2018 

Karar No : 2018/DK-YED/243 

  

Gündem Konusu                                    : CLI Usul ve Esaslarında Değişiklik 

 

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 

ekleri incelenmiştir. 

 

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun "Kurumun görev ve yetkileri" 

başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 

Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (y) bendi, Arayan Hat Bilgisi (CLI) 

Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar ve ilgili diğer mevzuata istinaden, 

 

1. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 'ın 7'nci maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin; 

 “ (a) Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi 

ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi ve işletmeci tarafından doğrulanmak kaydı ile abonenin 

e-devlet kapısında ürettiği "Yerleşim Yeri Belgesi"ni "  

şeklinde değiştirilmesi, 

2. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar 'ın 7'nci maddesinin ikinci fıkrasının 

(b) bendinin; 

 "(b) Şirket unvanı olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş şirket 

tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya bu 

şirketin unvanını ispatlayıcı diğer resmi belgeleri," 

şeklinde değiştirilmesi,  

3. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında 

yer alan; 

 "(e) İnternet sitesi adresi içermesi halinde, alan adı sahipliğini ispatlayıcı belgeyi"  

bendinin kaldırılması, 

4. Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'ın 7'nci maddesinin ikinci fıkrasının 

ikinci cümlesinin; 

 "Ayrıca işletmeciler, anılan kapsamdaki alfanümerik karakterli CLI'ın, göndericiyi 

tanımlamayan ifadeleri içermemesi, yanlış veya yanıltıcı bir biçimde oluşturulmaması, internet 

alan adları veya internet sitesi adreslerinin alfanümerik karakterli CLI olarak kullanılmaması 

için gerekli tüm tedbirleri alırlar." 

 şeklinde değiştirilmesi, 

5. İşbu Kurul Kararının üç (3)‘üncü ve dört (4)’üncü maddelerinin 17.09.2018 tarihinde yürürlüğe 

girmesi, 

6. İşletmecilerin mevcut abonelerine yönelik olarak, işbu Kurul Kararının bir (1)’inci maddesinde 

belirtilen yerleşim yeri belgelerini 17.09.2018 tarihine kadar tamamlamaları, söz konusu belgeleri 

bulunmayan abonelerin alfanümerik karakterli CLI'a sahip SMS gönderimi taleplerinin 

karşılanmaması 

 

hususlarına karar verilmiştir. 

     

 


