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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 05.10.2021 
Karar No : 2021/İK-YED/315 
 
Gündem Konusu : İdari Yaptırım (Konumdan Bağımsız Numara Üzerinden 

Katma Değerli Hizmet Sunumu (Sigma Telekom)) 
 
KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve 
ekleri incelenmiştir. 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri ile 

60’ıncı maddesinin birinci ve sekizinci fıkrasına, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 

Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi ile 20’inci maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına, Numaralandırma Yönetmeliği’nin 

16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 25’inci 

maddesinin birinci fıkrası ile Ek-A1’inin 5’inci maddesinin (ç) ve (d) bentlerine, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin iki 

numaralı alt bendi ile 44’üncü maddesine ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

Numaralandırma Yönetmeliği’nin “Kullanım koşulları” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer 

alan; “(1) Tahsis edilen numaraların kullanımında aşağıdaki koşullar aranır: a) Tahsis edilen 

numaralar bu Yönetmelik hükümlerine ve başvuruda belirtilen amaca uygun olarak kullanılır. …” 

hükmü ve aynı Yönetmeliğin “Ulusal Numaralandırma Planı” başlıklı Ek-A1’inin “Hizmet türüne göre 

mevcut numara grupları” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan; “ç) Katma 

değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları: Kurumca belirlenen katma değerli elektronik 

haberleşme hizmetleri ulusal anlamlı numaranın ilk hanesi “8” veya “9” altında bulunan numaralar 

üzerinden sunulur. Canlı sohbet, önceden kaydedilmiş hikâye, arkadaşlık hattı, tanışma hattı ve 

benzeri her ne ad altında olursa olsun cinsel içerik ihtiva eden uygulamalar, sadece 900 alan kodu 

altında bulunan numaralardan verilir. Cinsel içerik ihtiva eden katma değerli elektronik haberleşme 

hizmetleri dışında bulunan diğer katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri 888 veya 898 alan 

kodunda bulunan numaralar üzerinden verilir. İhtiyaç duyulması halinde Kurum tarafından 88X, 89X 

ve 90X grubunda bulunan (X=0-9) alan kodları kullanıma açılır. Bu numaralar Kurum düzenlemelerine 

göre Kurum tarafından işletmecilere blok veya münferit olarak tahsis edilir. Tahsis yapılan işletmeci 

kendisine tahsis edilen numaralardan abonelerine ikincil tahsis yapabilir. İşletmeciler, Kurumca 

belirlenen katma değerli elektronik haberleşme hizmetlerini sadece bu numara grubundan verir.” 

hükmüne aykırı olarak, kendisine tahsisli bulunan 8509777777 numarası üzerinden katma 

değerli hizmet sunması nedeniyle Sigma Telekom ve Haberleşme Ticaret A.Ş. hakkında; Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Numaralandırmaya ilişkin ihlaller” 

başlıklı 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan; “c) İşletmecinin; … 2) Hizmet türüne 

göre numara gruplarına yönelik ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uymaması, … halinde 

işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının binde beşine (% 0,5) kadar idari para cezası 

uygulanır.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “Yaptırım ölçütleri” başlıklı 44’üncü maddesinde yer alan 

ölçütler çerçevesinde; 2019 yılı net satış tutarı (0,00₺)’nın binde beş (%0,5)’i oranında idari para 

cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir. 

     


