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ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE NAKİL BAŞVURULARININ e-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

TASLAĞI 

TELKODER GÖRÜŞLERİ 

11.03.2021 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş, Değerlendirme ve Teklif 

Bilindiği üzere İşletmeciler tarafından aboneliklerine ilişkin nakil işlemleri, 30224 sayılı Resmî Gazete ve 28.10.2017 tarihli Elektronik Haberleşme 

Sektörüne ilişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmektedir.  

Mevcut Covid-19 pandemisi süreci ile görülmüş olduğu üzere, elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilen işlemler giderek önem kazanmış ve 

sektöre yönelik yeni ihtiyaçların gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu kapsamda, Kurumunuz inisiyatifiyle hazırlanan işbu usul ve esaslar 

taslağının da dijitalleşmede öncü olan sektörümüz işletmecilerine fayda sağlayacağı değerlendirilmekte olup, tüketicilerin elektronik haberleşme 

hizmetlerine erişiminin ve işlem yapabilmesinin kolaylaşmasına imkân tanıyacaktır. Tüketicilerin ihtiyaç duyduğu abonelik işlemlerinin 

önemlilerinden birisi olan nakil işleminin e-Devlet kapısı üzerinden yapılması ile ilgili düşüncemiz son derece olumludur. 

Genel değerlendirmemizde e-Devlet üzerinden alınacak nakil taleplerine yönelik hazırlanan bu taslak çalışmanın uygulanabilir ve makul olması 

ile birlikte; özellikle ISS hizmetinde nakil, tüketicinin gideceği adresi doğru beyan edebilmesi ve bu adreste altyapının da mevcudiyetine göre 

şekillenmektedir. Bununla birlikte; nakil işleminde işlem performans ve süreleri, kullanılan web servisler çoğunlukla hizmet alınan altyapı 

sağlayıcısına bağımlıdır. 
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Uydu platform hizmetine ilişkin, ISS hizmetindeki gibi, bir altyapı değişikliği vb. işlemi olmadığı için, yalnızca abonenin adres değişikliğinin 

işletmeci sistemlerine yansıtılacağı bir yapının kurgulanmasının uygun olduğu düşünülmektedir. 

Tüm bu nedenlerle; 

- Nakil işleminde işlem performans ve süreleri, kullanılan web servisler altyapı sağlayıcısına bağlı olduğundan sistemin işlerliğindeki 

sorumluluk altyapı sağlayıcılarının elverdiği ölçüde yapılabileceği belirtilmelidir. Bu durum göz önünde bulundurularak “aşağıda ilgili 

maddelerde yaptığımız önerilerde görüleceği üzere (Madde 4-11) nakilin tamamlanmama ya da olası sistem kesintilerinden dolayı 

işlemciler tek başına sorumlu tutulmamalıdır. 

- Usul Esasların uygulanmasının, genel itibariyle işletmecilerin e-Devlet kapısı entegrasyonun sağlanmasına bağlı olması ve bu sürecin 

test ve canlıya alımında çalışma yürütülmesi gerekmesi sebebi ile, söz konusu usül ve esasların işletmecilerce uygulanabilmesine 

yönelik olarak belirlenecek sürenin, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin görüşleri doğrultusunda kararlaştırılmasının doğru 

olacağı değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Kurumunuz ve Şirket temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı düzenlenerek, hem sürenin 

belirlenmesi hem de işbu taslak mevzuatın ilgili diğer maddelerinin görüşülmesi yerinde olacaktır. 

- Uydu platform hizmetinde nakil işleminde işletmeciden bağımsız nakil işlemini gerçekleştirebileceği için bu hizmetin ruhuna uygun bir 

yapı kurgulanmalıdır.  

Maddelere ilişkin görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. 
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Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 

mobil elektronik haberleşme hizmetleri 

dışında hizmet sunan ve toplam 

200.000’den fazla abonesi olan 

işletmecileri kapsar. 

Uydu platform hizmetlerinin kapsamda yer alması 

hedefleniyor ise uydu platform hizmetine uygun 

maddelerde değişikliğe gidilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

İşletmecilerin yükümlülükleri 

MADDE 6 – (1) İşletmeciler e-Devlet 

Kapısı üzerinden kendilerine iletilen 

nakil başvurularını her şartta işleme 

almakla yükümlüdürler. 

İşletmecilerin her şartta nakil başvurularını 

“işleme almaları” gerekliliğine ilişkin bu 

düzenleme ve devamındaki fıkralar gözetildiğinde 

“işleme almadan” kasıtın ne olduğu 

anlaşılamamıştır. Yönetmeliğin 12/8. Maddesinde 

“nakil talebinin yerine getirilmesi” ifadesi 

kullanılmış iken “işleme alınma” zorunluluğu 

ifadesinin Yönetmelik hükmü ile çelişki 

oluşturduğu düşünülmektedir. Düzenleme ile 

kastedilen Yönetmeliğin 12/8. Maddesine 

istinaden talebin her halükarda yerine getirilmesi 

ise hizmet sunulamadığı durumlar istisna olarak 

(1) İşletmeciler e-Devlet Kapısı üzerinden 

kendilerine iletilen nakil başvurularını her şartta 

işbu maddenin 3.2. bendinde sayılan istisna 

haricinde aşağıdaki koşullarda işleme almakla 

yükümlüdürler. 
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kabul edilip metinde bu yönde ifade kullanılması 

daha uygun olacaktır. 

Maddenin yandaki şekilde değiştirilmesi talep 

edilmektedir. 

İşletmecilerin yükümlülükleri 

MADDE 6  

(2) İşletmeciler, e-Devlet Kapısı 

üzerinden kendilerine iletilen nakil 

başvurularına ilişkin olarak abonelere 

yeni yerleşim yeri adresinde aynı 

nitelikte hizmet sunulup 

sunulamayacağını elektronik ortamda 

anlık olarak kontrol eder. 

E-Devlet üzerinden alınacak nakil taleplerinde 

altyapı sağlayıcının işletmecilere sunduğunu nakil 

servisleri ile birlikte işletmeciler tarafından 

kullanılan servisler aracılığı ile e-Devlet üzerinden 

nakil alınacak abonelere işletmecilere özel olan 

fiyat tekliflerinin çıkması gerekmektedir. Söz 

konusu web servislerin haberleşebilmeleri ve 

entegrasyon çalışmaları zaman alan bir süreçtir. 

Bu nedenle, E-Devlet üzerinden alınan nakil 

taleplerinde kullanılacak teknik servislerin 

aboneye fiyat tekliflerini gösterecek teknik servis 

ile haberleşebilmesi adına, e-Devlet üzerinden 

alınacak nakil taleplerinde kullanılacak teknik 

dokümanların devreye alım öncesinde 
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işletmeciler ile “mümkünse hemen” paylaşılması 

gerekmektedir. 

Ayrıca, Söz konusu madde taslağında 

İşletmecilere, e-Devlet Kapısı üzerinden 

kendilerine iletilen nakil başvurularına ilişkin 

abonelere yeni yerleşim yeri adresinde aynı 

nitelikte hizmet sunulup sunulamayacağını 

elektronik ortamda anlık olarak kontrol etme 

yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu “elektronik 

ortam”dan ne kastedildiği hangi web servislerin 

kullanılacağı bunların e-Devlet Kapısı ile uyumlu 

olup olmayacağı belirsizdir. Kaldı ki, işletmeciler 

altyapı hizmeti sağlayıcısından hizmet aldıkları 

durumda anlık kontrolü bu işletmecinin web 

servislerinden yapabilecek olup bu servislerin de 

anlık çalışıp çalışmayacağı sorunu ile karşı karşıya 

kalabileceklerdir. Bu kapsamda, Madde taslağında 

belirtilen “elektronik ortamda anlık kontrol” 

yükümlülüğünün nasıl yapılacağı hangi web 

servisin kullanılacağına ilişkin maddeye detay ve 



6 / 13 

somut eklemeler yapılmalıdır. Bu eklemeler 

yapılırken de altyapı hizmet sağlayıcısından alınan 

hizmetlerde nakil yapılacak yeni yerleşim yerinin 

anlık nasıl kontrol edileceği ve buna ilişkin 

entegrasyon konusunda da düzenleme 

getirilmelidir. 

İşletmecilerin yükümlülükleri 

MADDE 6 – (3) 2) 
İlgili maddede nakil talebinin her şartta işleme 

alınması ifadesi geçerken (3)-2) bendinde hizmet 

sunulamaması durumunda nakil talebini reddeder 

ifadesi geçmektedir. 

Nakil taleplerinde hizmet verilememe 

durumlarında altyapının olmaması durumları söz 

konusu olabileceği gibi, Altyapı sağlayıcısı kaynaklı 

kapasite sorunları da olabilir. 

Bu sebeple madde (3) 2) de geçen hizmet 

verilememe durumlarının detaylandırılması 

(altyapı yok & Port yok ayrımının getirilmesi) 

gerekmektedir. 

 (3) 2) a) Nakil talebinin altyapı sağlayıcısı 

kaynaklı kapasite sorunları sebebiyle 

gerçekleşmemesi durumunda yükümlülük 

(sorumluluk)  hizmet alınan altyapı sağlayıcısına 

aittir.  
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Yandaki maddenin taslak mevzuata eklenmesi 

talep edilmektedir. 

Ayrıca, Madde taslağında “hizmetin 

sunulamaması” ifadesi ile neyin kastedildiği 

belirsizdir. Altyapıdan mı veya neye dayanılarak 

hizmetin sunulamayacağı ve nakil talebinin ret 

edileceği somutlaştırılmalıdır. Bu çerçevede, 

Madde metninde yer alan hizmetin sunulamaması 

ifadesinin alt kırılımlarını da belirtecek şekilde 

madde metni yeniden düzenlenmelidir. 

 

İşletmeci yükümlülükleri  

MADDE 6 

(4) İşletmeciler, nakil talebinin alınması 

durumunda bu talebi Yönetmeliğin 12 

nci maddesinin sekizinci fıkrasında yer 

alan hükümlere uygun olarak yerine 

getirir. 

Yandaki madde, işletmeci yükümlülükleri başlığı 

altında yer almaktadır. Ancak naklin işletmeciden 

kaynaklanmayan nedenlerden ötürü 

gerçekleşmemesi durumundaki sorumluluk 

işletmeciye ait olmamalıdır. 

Yönetmeliğin 12 maddesinin 8. Fıkrasında; 

(8) Mobil elektronik haberleşme hizmetleri 

dışındaki taahhütlü veya taahhütsüz aboneliklere 

 (4) İşletmeciler, nakil talebinin alınması 

durumunda bu talebi yönetmeliğin 12. 

Maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan 

hükümlere uygun olarak yerine getirir. Altyapı 

sağlayıcısı kaynaklı (Kapasite Sorunu ,Envanter 

sorunu v.b)  sorunlardan dolayı 

tamamlanamayan nakil taleplerinden işletmeci 

sorumlu tutul(a)maz”  
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ilişkin nakil talepleri; 

a) Kendi şebekesi üzerinden hizmet sunan 

işletmeciler tarafından, nakil talep edilen 

adreste elektronik haberleşme şebekesinin 

olmadığı durumlar hariç olmak üzere, 

talep tarihinden itibaren, 

b) Diğer işletmecinin şebekesi üzerinden 

hizmet sunan işletmeciler tarafından, nakil 

talep edilen adreste elektronik haberleşme 

şebekesinin olmadığı durumlar hariç olmak 

üzere, şebekesi üzerinden hizmet 

sunulacak işletmecinin şebeke ve 

sistemlerini ilgili mevzuat gereği hazır hale 

getirmesini müteakip, 

aksi Kurum tarafından belirlenmediği sürece bir 

takvim yılı içerisindeki taleplerin yüzde doksanı 

yedi gün içinde, tamamı ise on gün içinde yerine 

getirilir. 

denilmektedir. Bahsi geçen Yönetmelik maddesi 

her ne kadar nakil süresini alt yapı şebeke 
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işletmecisine bağlasa da bu usullerde de bu 

ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir. 

 

Bu nedenle ilgili maddenin yandaki şekilde 

değiştirilmesi talep edilmektedir. 

 

İşletmeci yükümlülükleri  

MADDE 6 

(10) İşletmeciler, e-Devlet Kapısı 

üzerinden taraflarına iletilen nakil 

başvurularına ve yapılan işlemlere 

ilişkin kayıtları muhafaza etmekle 

yükümlüdür. 

Nakil işlemlerine ilişkin kayıtların ne kadar süre ile 

muhafaza edileceği kişisel verilerin korunması ile 

ilgili mevzuat düzenlemeleri de gözetilerek  

belirlenmeli ve maddede net bir şekilde ifade 

edilmelidir. Aksi durumda belirsizlik uygulama 

farklılıklarını doğuracak olup ayrıca işletmecilere 

veri saklamak ve güvenliğini temin etmek ile ilgili 

ekstra yük getirecektir. 

 

 

İşletmeci yükümlülükleri  

MADDE 6 

(11) İşletmeciler, abonelerin e-Devlet 

Kapısı üzerinden nakil başvurularını 

iletebilmeleri için sistemlerini çalışır 

İlgili maddede geçen sistemlerin çalışır halde 

tutulması yükümlülüğü işletmeciye verilmiştir. 

Ancak nakilde altyapı sağlayıcısının servisleri 

kullanılmaktadır.  

Bu nedenle maddenin yandaki şekilde 

(11) İşletmeciler abonelerin e-Devlet kapısı 

üzerinden nakil başvurularını iletebilmeleri için 

kendi sistemlerini çalışır halde tutmakla 

yükümlüdür. Ancak talebin iletilebilmesini 

sağlayan Altyapı sağlayıcına ait kesintilerden 
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halde tutmakla yükümlüdür. değiştirilmesi talep edilmektedir. dolayı işletmeciler sorumlu tutulamaz. 

 

e-Devlet Kapısı üzerinden 

işletmecilere iletilecek bilgiler 

MADDE 7 – (1) Bu Usul ve Esaslar 

kapsamındaki nakil başvurularında 

aşağıdaki bilgiler e-Devlet Kapısı 

üzerinden işletmeciye iletilir: 

a) Abonenin adı ve soyadı, 

b) Abonenin kimlik numarası, 

c) Nakil başvurusu yapılan 

abone/hizmet numarası, 

ç) Abonenin irtibat numarası, 

d) Abonenin nakil talep edilen ve 

UAVT’ye uygun yeni yerleşim yeri 

adresi bilgileri, 

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında e-

Bilindiği üzere, nakil siparişi oluşturulurken 

müşteri tercihine bağlı olarak yeni lokasyondaki 

hizmet kurulana kadar eski adresteki hizmet 

kullanımına devam edilebilmekte dolayısıyla 

kesintisiz bir hizmet sunumu sağlanmaktadır. Ya 

da müşterinin tercine bağlı olarak yeni 

lokasyondaki hizmet sunumuna kadar eski 

lokasyondaki hizmet durdurulabilmekte olup 

kesintili bir hizmet sunumu sağlanmaktadır. 

 

Dolayısıyla, nakil talepleri aynı gün ya da ileri 

tarihli olarak gerçekleştirebilmekte olup başvuru 

sırasında abonenin nakil işlemini gerçekleştirmek 

istediği tarih bilgisine yer verilmesi müşteri 

deneyimi açısından kritik öneme haizdir. 

 

Bu nedenle, yandaki fıkranın maddeye eklenmesi 

talep edilmektedir. 

e-Devlet Kapısı üzerinden işletmecilere iletilecek 

bilgiler 

MADDE 7 – (1) 

e) Abonenin nakil talep ettiği tarih bilgisi 
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Devlet Kapısı üzerinden işletmeciye 

iletilen bilgiler ile 

işletmeci tarafından alınan bilgilerde 

farklılık olması halinde e-Devlet Kapısı 

kayıtları esas alınır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu Usul ve Esaslar onay 

tarihini müteakip dört (4) ay sonra 

yürürlüğe girer. 

Nakil süreç itibariyle birçok farklı işlem 

gerektirmesi sebebiyle abone ile düzenli bir 

iletişimi de gerektiren bir sair işlem olarak 

nitelendirilmektedir. Nakil işlemleri bulunulan 

lokasyon ve hizmetin sunulabilirliğine göre 

değişkenlik göstermesi sebebiyle de dinamik bir 

yapıda olup diğer abonelik işlemlerinden 

ayrışmaktadır. 

 

Nakil süreçlerinde birçok farklı kontrol noktası 

bulunmakta olup abone ve işletmeci arasında 

düzenli bir iletişim gerektiren bir yapıya sahiptir. 

Nitekim, nakil işlemleri sırasında müşteriden nakil 

talep edilen lokasyon bilgilerinin doğru alınması 
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kritik önem taşımaktadır. Müşterinin mevcut 

lokasyonundaki altyapısı ve nakil talep ettiği 

lokasyondaki altyapısı farklı olabilmektedir. Bu 

durumda paket değişikliği ile ilerlenebilmekte 

olup müşteriye geçebileceği uygun paketler 

otomatik olarak listelenerek müşterinin yeni bir 

paket seçimi yapabilmesi sağlanmaktadır.  

 

Müşteri yeni lokasyonunda, eski lokasyonunda 

sahip olduğu mevcut hıza en yakın paket ile 

devam etmesi durumunda aynı ücretten devam 

edebilirken, yeni lokasyonunda hizmet alımına 

daha yüksek hızlı paket ile devam etmesi 

durumunda ise ilgili paket ücreti ile devam etmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla nakil işlemlerinde 

yukarıda da detaylı olarak aktarıldığı üzere birçok 

kontrol noktası bulunmakta olup nakil diğer sair 

işlemlerden farklı ve kapsamlı bir süreç yapısına 

sahiptir. 
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Yukarıda da bahsedildiği üzere, nakil 

başvurularının e-devlet üzerinden alınabilmesine 

yönelik olarak işletmeciler tarafından 

gerçekleştirilecek sistem iyileştirmelerinin farklı 

noktalarda  (insan kaynağı, teknik ve finansal 

ihtiyaçlar vb.) geliştirme ihtiyacı doğuracağı 

düşünülmektedir.  

 

Dolayısıyla, nakil başvurularının e-devlet 

üzerinden alınabilmesine ilişkin usül ve esasların 

işletmecilerce uygulanabilmesine yönelik olarak 

belirlenecek sürenin, sektörde faaliyet gösteren 

işletmecilerin görüşleri doğrultusunda 

kararlaştırılmasının doğru olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, Kurumunuz 

ve Şirket temsilcilerinin katılımı ile bir toplantı 

düzenlenerek, hem sürenin belirlenmesi hem de 

işbu taslak mevzuatın ilgili diğer maddelerinin 

görüşülmesi yerinde olacaktır. 

 


