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Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme ve Teklif
Değişiklik Taslağına ilişkin görüşlerimiz ile birlikte, mevcut Yönetmelik’te yer alan diğer madde önerilerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
Taslak Maddesi
TASLAK YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ

Görüş ve Değerlendirme

MADDE 1 – (1) 2/07/2009 tarihli ve 27276 sayılı Abonelik
Resmî Gazetede yayımlanan Numara Taşınabilirliği taşıma

sözleşmesi

olmadan

olmaması

Teklif
Numara
gerektiği

Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci fıkrası düşünülmektedir. Zira, Taşıma Formu ve
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sözleşme birlikte imzalanmakta ve numara

“ (1) Numara taşıma işlemi, abonenin numara taşıma sonrasında ise hizmet verilmeye
taşıma talebi ile birlikte abonesi olmak istediği alıcı başlanmaktadır. Bu nedenle, numara taşıma
işletmeciye yazılı olarak, müşteri hizmetlerini sonrasında sözleşme imzalanmasının, süreci
arayarak,

internet

aracılığı

veya

Kurumca sıkıntıya sokabileceği değerlendirilmektedir.

belirlenecek diğer yollar ile başvurmasıyla başlar.
Abonenin bu yönde bir talebi olmaksızın söz
konusu abone için numara taşınabilirliği işlemi
başlatılamaz. Abone, taşınacak numarayı, kimlik
bilgilerini, verici işletmeci bilgisini, irtibat bilgilerini
ve tercih ettiği taşıma zamanını doldurulan bir form
ile alıcı işletmeciye bildirir ve söz konusu işletmeci
ile taşıma işleminin gerçekleşmesinden itibaren

geçerli olacak şekilde abonelik sözleşmesi kurar.
Abone, söz konusu başvuru ile, numara taşıma
işleminin gerektirdiği bilgilerin verilmesine ve bu
işlemin kendi adına alıcı işletmeci tarafından
yürütülmesine onay vermiş sayılır. Mobil numara
taşınabilirliğinde, taşıma talebinin alındığı bilgisi
alıcı işletmeci tarafından kısa mesaj ile aboneye
bildirilir. Alıcı işletmeci, abonenin numarasının
taşınmasına ilişkin imzalı talep formunu, kimlik
bilgileri ile ilgili diğer bilgi ve belgeleri alarak, verici
işletmeciye gönderilmek üzere, söz konusu bilgi ve
belgelerin suretlerini elektronik ortamda numara
taşınabilirliği sistemine ulaştırmakla yükümlüdür.
Elektronik

Haberleşme

Sektöründe

Başvuru

Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında
Yönetmelik

uyarınca

kimlik

doğrulamasının

elektronik ortamda yapıldığı durumlar için ise verici
işletmeciye numara taşınabilirliği sistemi üzerinden
yalnızca işlem belgesi iletilir.”

MEVCUT YÖNETMELİĞE İLİŞKİN ÖNERİLER
Tanımlar

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

maddesinin 1’inci fıkrasında yer verilmek MADDE 4 – (1) dd) Yerel Aranır Numaralar:

…..

üzere yerel aranır numaralar tanımının Ülkenin her yerinden, şebekeden bağımsız

ifade eder.

eklenmesinin

olacağı olarak aynı sayıda rakam çevrilmesi suretiyle

uygun

erişilen numaralar,

değerlendirilmektedir.
Numara taşınabilirliğinin kapsamı

Düzenlemenin mevcut lafzında da yerel Numara taşınabilirliğinin kapsamı

Madde 6 - (1) Ulusal numaralandırma planında yer aranır numaraların numara taşınabilirliğinin Madde 6 - (1) Ulusal numaralandırma planında
alan coğrafi numaralar, coğrafi olmayan numaralar, kapsam dışında olduğunu gösterecek bir yer alan coğrafi numaralar, coğrafi olmayan
mobil

numaralar

numara

taşınabilirliği ifade

kapsamındadır.

bulunmaması

ve

yerel

numaraların

coğrafi

olmayan

kapsamında

değerlendirilebilecek

nedeniyle,

yerel

halihazırda

da

aranır

numara

aranır numaralar, mobil numaralar ile yerel aranır
numara numaralar numara taşınabilirliği kapsamındadır.
olması

numaraların
taşınabilirliğinin

kapsamı dahilinde olduğu değerlendirilse de,
uygulamadaki hataların önüne geçilebilmesi
adına bu durumun düzenlemede de açıkça
belirtilmesinde fayda görülmektedir. Bu
kapsamda

madde

metninde

revizyon

önerilmiştir.
Taşıma süreci kapsamında uygulanacak süreler
MADDE

12

–

(2)

Kurum,

mobil

Numara

taşıma

süreci

kapsamında Taşıma süreci kapsamında uygulanacak süreler

numara uygulanacak süreler maddesinin yerel aranır MADDE

12

taşınabilirliği, coğrafi numara taşınabilirliği ve/veya numaraları da içerecek şekilde revize taşınabilirliği,

–

(2) Kurum, mobil numara

coğrafi

numara

taşınabilirliği

coğrafi olmayan numara taşınabilirliğine ilişkin edilmesi önerilmektedir.

ve/veya coğrafi olmayan numara taşınabilirliğine

sürelerde

bu

ve/veya yerel aranır numara taşınabilirliğine

değişikliklere uygun olarak sistemlerinde gerekli

ilişkin sürelerde değişiklik yapabilir. İşletmeci bu

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

değişikliklere uygun olarak sistemlerinde gerekli

değişiklik

yapabilir.

İşletmeci

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

