
 1/1 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

KARARI 

 

Karar Tarihi : 22.10.2019 

Karar No : 2019/İK-YED/260 

 

Gündem Konusu    : Yetkilendirme Başvurusu Şartları ve Sürelerine İlişkin 

Taslak Düzenleme Hakkında Kamuoyu Görüşü 

Alınması 

 

KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı sayılı 

takrir ve ekleri incelenmiştir. 

 

05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b), (h) ve (ğ) bentleri ile 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının  (g), (l) ve (ş) bentleri, Elektronik 

Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin birinci, üçüncü ve 

sekizinci fıkraları, 14’üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile 19’uncu maddesinin birinci fıkrası 

ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

1. Ek-1’de yer alan “Bildirim Formu Taslağı”, Ek-2’de yer alan “Kullanım Hakkı Başvuru Formu 

Taslağı” ve Ek-3’de yer alan “Yetkilendirme Süreleri ve Yeterlik Kontrollerine İlişkin Taslak 

Düzenleme”nin, Kamuoyu Görüşü alınabilmesini teminen 30 (otuz) gün süre ile Kurumumuz 

İnternet sitesinde yayımlanması, 

 

hususuna karar verilmiştir. 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU’NA 

İşbu Bildirim Formunda işaretli elektronik haberleşme hizmetini sunmayı, şebekesini 
sağlamayı ve/veya altyapısını kurup işletmeyi talep etmekteyiz. 
 
 İşbu bildirimde yer alan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve şirketimizin 
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen şartları taşıdığını taahhüt ederiz. Kurumunuz ile Gelir İdaresi Başkanlığı 
arasında yapılan Elektronik Ortamda Veri Paylaşım Protokolü kapsamında Şirketimizin mali 
tablolarına erişimin sağlanmasına yönelik muvafakat verdiğimizi beyan ederiz. 
 
 
 
                                                                                         Şirketi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin 
                                                                                              Adı-Soyadı, İmza, Kaşe, Tarih 
 
 
 
EKLER: 
1. Noter onaylı imza sirküleri.  
2. Şirketin ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan son 6 ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya 
noter tasdikli sureti.  
3. Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicil Memuru ya da Noter 
onaylı örneği ile şirketin ortaklık yapısının da yer aldığı güncel durumunu gösteren Ticaret Sicil 
Gazetesinin veya şirketin hazirun cetveli/pay defterinin aslı ya da noter onaylı örneği. 
4. Uydu Haberleşme Hizmeti, Uydu Platform Hizmeti, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Sanal Mobil 
Şebeke Hizmeti ve Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon Hizmeti için yetkilendirme 
başvurusunda bulunacak işletmeci adayları tarafından her bir sayfası imzalı ve kaşeli 2 kopya 
Telsiz ücretlerinin tahsiline ilişkin sözleşme. 
5. Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve tüzel kişiliği 
idare ve temsile yetkili diğer kişilerin iletişim bilgileri (mobil telefon ve sabit telefon) ile son altı ay 
içerisinde alınmış adli sicil belgelerinin aslı ve Şirket genel müdürünün veya sorumlu müdürünün 
Türkiye’de ikamet ettiğine dair resmi belge. 
6. Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların unvan, adres, vergi numaraları 
ile söz konusu tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklarının 
iletişim bilgileri (mobil telefon ve sabit telefon) ile son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgelerinin 
aslı. 
7. Şirketin Ticaret Sicilinde kayıtlı adresinde bulunan işyeri statüsündeki merkez yerleşkesinin 
asgari 50 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu tevsik eden kira kontratı ya da tapu 
belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği. 
8. En az ikisi lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak üzere (noter onaylı diploma örneği de 
eklenecek), Şirketin doğrudan kendisine ait merkez veya şubelerinde sigortalı ve tam zamanlı 
çalışan personel bilgisi (Ad-soyad, TC kimlik no, mobil telefon numarası, e-posta adresi, bordro, e-
devlet barkodlu SGK hizmet dökümü). 
9. Beyan edilen ödenmiş sermaye tutarının ödendiğine dair 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş meslek mensubu tarafından 
hazırlanmış rapor. 
10. Şirketin hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve tüzel kişiliği 
idare ve temsile yetkili diğer kişilerin vergi borcu ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeler. 
11. Şirketin gerçek kişiye ulaşıncaya kadar tüm ortaklık yapısını açıklayan şematik bilgi. 
 
12. Şirketin organizasyon şeması, görevli personelin sayısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
açıklamalar.  
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Şirketin unvanı: 
(MERSİS kaydı ile birebir aynı yazılmalıdır) 

 

Adresi ve adrese ilişkin ulusal adres 
veritabanı kodu: 

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi:  

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresi:  

Telefon ve faks no.:  

Şirket adına tahsisli ve net.tr uzantılı alan 
adına sahip İnternet sitesi: 
(Anasayfasında, en az 36 punto büyüklüğündeki 
karakterle, başvuruda bulunulan yetkilendirme 
türüne ilişkin “Şirketimizce … kapsamında 
herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti 
sunulmamaktadır” ibaresini söz konusu 

yetkilendirme verilinceye kadar bulundurmalıdır). 

www.  ……………..  .net.tr 

Şirket adına tahsisli ve net.tr uzantılı alan 
adına sahip e-posta adresi: 

…….@......  .net.tr 

Ticaret sicil no.:  

Vergi dairesi ve vergi no.:  

MERSİS no:  

Ödenmiş sermaye tutarı:  

Ücretsiz aranabilen tüketici çağrı merkezi 
numarası 

 

Şirket genel/sorumlu müdürünün 
adı, soyadı, telefon ve faks no., e-posta 
adresi: 

 
 
 
 

BİLDİRİM KAPSAMINDAKİ 
ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARI 

□ 1.1. UHH Uydu Haberleşme Hizmeti 

□ 1.2. UPH Uydu Platform Hizmeti 

□ 1.3. AİH Altyapı İşletmeciliği Hizmeti 

□ 1.4. ISS İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti 

□ 1.5. KYH Kablolu Yayın Hizmeti 

□ 1.6. GMPCS GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 

□ 1.7. SMŞH Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 

□ 1.8. HT-GSM 1800 MTH Hava Taşıtlarında GSM 1800 Mobil Telefon 
Hizmeti 

 
 
 
İLAVE BİLGİLER 
 
1.HEDEF KİTLE 
(Hizmetin sunulmasının plânlandığı kesim hakkında bilgi verilecektir.) 
………………. 
 
2.ALTYAPININ TANIMI VE ŞEBEKE MİMARİSİ 
(Bu kısımda, kurulacak ve işletilecek altyapının tanımı, sistemin çalışma mantığı ile blok diyagramı, 
hangi alt-birimlerden oluştuğuna, hangi erişim/transmisyon teknolojileri - Wifi, VAE, Al-Sat, Wimax, 
Uydu, CG-NAT, Wireless, R/L, ISDN,xDSL, ATM, vb - ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak belirtilecektir.) 
……………. 
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3.KULLANILACAK UYDULAR 
(Bu kısım, uydu kullanımı gerektiren hizmetler için doldurulacaktır. Kullanılacak uydular ve 
pozisyonlarının yanı sıra söz konusu uyduların ne kadar kullanım ömürlerinin kaldığına ilişkin bilgi 
ile uydu işletmecileri ile anlaşma yapılıp yapılmadığı belirtilecektir.) 
……………. 
 
4.ALTYAPININ DİĞER ŞEBEKELERLE ARABAĞLANTI İHTİYACINA İLİŞKİN 
BİLGİLER 
…………… 
 
5.YETKİ BELGESİ ALINMASI HALİNDE, HİZMETE BAŞLANMASI PLANLANAN SÜRE 
(YETKİLENDİR TARİHİNDEN ……AY/YIL SONRA) 
…………… 
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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU’NA 

İşbu Kullanım Hakkı Başvuru Formunda işaretli elektronik haberleşme hizmetini sunmayı, 
şebekesini sağlamayı ve/veya altyapısını kurup işletmeyi talep etmekteyiz. 
 
 İşbu başvuruda yer alan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olduğunu ve şirketimizin 
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin birinci 
fıkrasında belirtilen şartları taşıdığını taahhüt ederiz. Kurumunuz ile Gelir İdaresi Başkanlığı 
arasında yapılan Elektronik Ortamda Veri Paylaşım Protokolü kapsamında Şirketimizin mali 
tablolarına erişimin sağlanmasına yönelik muvafakat verdiğimizi beyan ederiz. 
 
 
 
                                                                                         Şirketi Temsile Yetkili Kişi/Kişilerin 
                                                                                              Adı-Soyadı, İmza, Kaşe, Tarih 
 
 
 
EKLER: 
1.Noter onaylı imza sirküleri.  
2.Şirketin ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan son 6 ay içinde alınmış Ticaret Sicil Kaydı aslı veya 
noter tasdikli sureti.  
3.Şirketin tescil ve ilan olduğu Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Ticaret Sicil Memuru ya da Noter 
onaylı örneği ile şirketin ortaklık yapısının da yer aldığı güncel durumunu gösteren Ticaret Sicil 
Gazetesinin veya şirketin hazirun cetveli/pay defterinin aslı ya da Noter tasdikli sureti.  
4.GMPCS Mobil Telefon Hizmeti ve Sanal Mobil Şebeke Hizmeti için yetkilendirme başvurusunda 
bulunacak işletmeci adayları tarafından her bir sayfası imzalı ve kaşeli 2 kopya telsiz ücretlerinin 
tahsiline ilişkin sözleşme. 
5.Frekans tahsisine ilişkin ilgili BTK formu.  
6.Numara tahsisine ilişkin ilgili BTK formu. 
7.Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve tüzel kişiliği 
idare ve temsile yetkili diğer kişilerin iletişim bilgileri (mobil telefon ve sabit telefon) ile son altı ay 
içerisinde alınmış adli sicil belgelerinin aslı ve Şirket genel müdürünün veya sorumlu müdürünün 
Türkiye’de ikamet ettiğine dair resmi belge. 
8.Şirket hisselerinden en az yüzde onuna sahip tüzel kişi ortakların unvan, adres, vergi numaraları 
ile söz konusu tüzel kişi ortakların hisselerinin en az yüzde onuna sahip gerçek kişi ortaklarının 
iletişim bilgileri (mobil telefon ve sabit telefon) ile son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgelerinin 
aslı. 
9.Şirketin Ticaret Sicilinde kayıtlı adresinde bulunan işyeri statüsündeki merkez yerleşkesinin 
asgari 50 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu tevsik eden kira kontratı ya da tapu 
belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği. 
10.En az ikisi lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmak üzere (noter onaylı diploma örneği de 
eklenecek),  Şirketin doğrudan kendisine ait merkez veya şubelerinde sigortalı  ve tam zamanlı 
çalışan personel bilgisi (Ad-soyad, TC kimlik no, mobil telefon numarası, e-posta adresi, bordro, e-
devlet barkodlu SGK hizmet dökümü). 
11.Beyan edilen ödenmiş sermaye tutarının ödendiğine dair 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Malî 
Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu uyarınca yetkilendirilmiş meslek mensubu tarafından 
hazırlanmış rapor. 
12.Şirketin  hisselerinden en az yüzde onuna sahip ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve tüzel kişiliği 
idare ve temsile yetkili diğer kişilerin vergi borcu ve SGK borcu bulunmadığına dair belgeler. 
13.Şirketin gerçek kişiye ulaşıncaya kadar tüm ortaklık yapısını açıklayan şematik bilgi. 
14.Şirketin organizasyon şeması, görevli personelin sayısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin 
açıklamalar. 
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Şirketin unvanı: 
(MERSİS kaydı ile birebir aynı yazılmalıdır) 

 

Adresi ve adrese ilişkin ulusal adres 
veritabanı kodu: 

 
 
 
 
 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi:  

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi adresi:  

Telefon ve faks no.:  

Şirket adına tahsisli ve net.tr uzantılı alan 
adına sahip İnternet sitesi: 
(Anasayfasında, en az 36 punto büyüklüğündeki 
karakterle, başvuruda bulunulan yetkilendirme 
türüne ilişkin “Şirketimizce … kapsamında 

herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti 
sunulmamaktadır” ibaresini söz konusu 

yetkilendirme verilinceye kadar bulundurmalıdır). 

www.  ……………..  .net.tr 

Şirket adına tahsisli ve net.tr uzantılı alan 
adına sahip e-posta adresi: 

…….@......  .net.tr 

Ticaret sicil no.:  

Vergi dairesi ve vergi no.:  

MERSİS no:  

Ödenmiş sermaye tutarı:  

Ücretsiz aranabilen tüketici çağrı merkezi 
numarası 

 

Şirket genel/sorumlu müdürünün 
adı, soyadı, telefon ve faks no., e-posta 
adresi: 

 
 
 
 
 
 

BİLDİRİMLE BİRLİKTE SAYISI SINIRLI OLMAYAN KULLANIM HAKKI VERİLMESİNİ 
GEREKTİREN ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMET, ŞEBEKE VE ALTYAPILARI 

□ 2.1. GMPCS GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 

□ 2.2. OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti  

□ 2.3. AİH Altyapı İşletmeciliği Hizmeti  

□ 2.4. STH Sabit Telefon Hizmeti  

□ 2.5. RH Rehberlik Hizmeti  

□ 2.6. SMŞH Sanal Mobil Şebeke Hizmeti  
 
 
İLAVE BİLGİLER 
 
1.HEDEF KİTLE 
(Hizmetin sunulmasının plânlandığı kesim hakkında bilgi verilecektir.) 
………………. 
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2.ALTYAPININ TANIMI VE ŞEBEKE MİMARİSİ 
(Bu kısımda, kurulacak ve işletilecek altyapının tanımı, sistemin çalışma mantığı ile blok diyagramı, 
hangi alt-birimlerden oluştuğuna, hangi erişim/transmisyon teknolojileri - Wifi, VAE, Al-
Sat,Wimax,Uydu, CG-NAT, Wireless, R/L, ISDN,xDSL, ATM, vb - ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak 
belirtilecektir.) 
……………. 
 
3.TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN FREKANS KANALI/BANDI 
(Bu kısım, frekansa ilişkin başvuru formu ile uyumlu olarak doldurulacaktır.) 
…………… 
 
4.TAHSİS EDİLMESİ TALEP EDİLEN NUMARA(LAR) 
(Bu kısım, numaraya ilişkin başvuru formu ile uyumlu olarak doldurulacaktır.) 
……………. 
 
5.KULLANILACAK UYDULAR 
(Bu kısım, uydu kullanımı gerektiren hizmetler için doldurulacaktır. Kullanılacak uydular ve 
pozisyonları ile uydu işletmecileri ile anlaşma yapılıp yapılmadığı belirtilecektir.) 
……………. 
 
6.ALTYAPININ DİĞER ŞEBEKELERLE ARABAĞLANTI İHTİYACINA İLİŞKİN 
BİLGİLER 
…………… 
 
7.YETKİ BELGESİ ALINMASI HALİNDE, HİZMETE BAŞLANMASI PLANLANAN SÜRE 
(YETKİLENDİR TARİHİNDEN ……AY/YIL SONRA) 
…………… 
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YETKİLENDİRME SÜRELERİ VE YETERLİK KONTROLLERİNE İLİŞKİN 

TASLAK DÜZENLEME 
 

1. “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri” 

düzenlemesinde hâlihazırda yer alan Sayısı Sınırlandırılmayan Kullanım Hakkı Kapsamındaki 

hizmet türleri için belirlenen yetkilendirme sürelerinin kaldırılması, 

 

2. “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri” 

düzenlemesinin” 2 numaralı “Tanım, Kapsam ve Süreler” başlığı altına alt başlık olarak 

“Yetkilendirme ve Yenileme Süreleri ile Yetkilendirme Yeterlik Kontrollerine İlişkin Hususlar” 

bölümünün eklenmesi ve söz konusu bölüme; 

 

“1. Sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilecek şirketlerin 

yetkilendirme süresi; ilgili mevzuatta yer alan şirket merkezi yerleşkesi, ek yerleşkeleri ve hizmet 

sunumuna ilişkin tesislerine, şirket çalışanlarına ya da yöneticilerine ilişkin personel sayısı ve 

nitelikleri, teknik, fiziki, mesleki yeterlilik ya da yerleşiklik şartları ve benzeri kriterler saklı kalmak 

üzere 3 yıl olarak belirlenir, ancak şirketin mevcut yetkilendirmesi varsa bu süre söz konusu 

yetkilendirmenin/yetkilendirmelerin sone erme süresi esas alınarak belirlenir. 

 

2. Yetkilendirme süreleri sona eren işletmecilerin yetkilendirmelerinin yenileme süreleri; ilgili 

mevzuatta yer alan şirket merkezi yerleşkesi, ek yerleşkeleri ve hizmet sunumuna ilişkin 

tesislerine, şirket çalışanlarına ya da yöneticilerine ilişkin personel sayısı ve nitelikleri, teknik, 

fiziki, mesleki yeterlilik ya da yerleşiklik şartları; işletmecinin hizmeti sunup sunmadığı, abone 

sayısı, net satışları, işletmeci hakkında uygulanan idari yaptırımlar ve benzeri kriterler dikkate 

alınarak 15 yıla kadar belirlenebilir. 

 

3. Sadece bildirim kapsamında yetkilendirilmiş bir işletmecinin sayısı sınırlandırılmayan 

kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmesi halinde yetkilendirme süresi, bildirim kapsamındaki 

yetkilendirme yeterlik kontrol periyodu esas alınarak belirlenir. 

 

4. Bildirim kapsamında yetkilendirilen işletmeci, yetkilendirme tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde 

yetkilendirme yeterlik kontrolüne tâbi tutulur. Söz konusu işletmecinin bildirim kapsamında ilave 

olarak yetkilendirilmesi halinde, yetkilendirme yeterlik kontrol periyodu, mevcut periyot esas 

alınarak belirlenir. 

 

5. Sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı kapsamında yetkilendirilmiş işletmecinin bildirim 

kapsamında da yetkilendirilmesi halinde, yetkilendirme yeterlik kontrol periyodu, mevcut 

yetkilendirme süresi bitimi esas alınarak belirlenir. 

 

6. Bildirim veya kullanım hakkı başvuru formlarında ve ilgili mevzuatta yer alan diğer hususlar 

saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirme yenileme süreleri ile yetkilendirme yeterlik kontrol 

periyotlarına ilişkin kriterler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 
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Yetkilendirme 
yenileme 
süreleri/ 

Yetkilendirme 
yeterlik kontrol 

periyotları1 

Personel sayısı ve 
niteliklerine ilişkin kriterler2 

Abone sayısı4 veya net 
satış5 performansına 

ilişkin kriterler 
(En az biri 

sağlanmalıdır). 

Hizmet sunumuna ilişkin 
diğer kriterler 

Sertifikalandır
ılmış sigortalı 

ve lisans 
mezunu 
çalışan 

sayısının 
günlük 

ortalaması 
(adam x gün) 

Lisans 
düzeyinde 
öğrenim 
görmüş 
sigortalı 
çalışan 

sayısının 
günlük 

ortalaması3 
(adam x gün) 

Abone 
sayısı 

Net satış 
(TL) 

İlgili hizmet 
türüne ilişkin 
aktif olarak 

hizmet 
sunmuş 
olması6 

Yetkilendirme 
mevzuatı 

kapsamındaki 
ihlalleri7 

3 yıl ≥ 1 ≥ 2 - - 

Evet 

Tekerrür 
kapsamında 

yaptırım 
uygulanmış ise 

aynı ihlale 
ilişkin tekrar 

yaptırım 
uygulanmamış 

olması 

7 yıl ≥ 1 ≥ 4 ≥ 200 ≥ 250.000 

15 yıl ≥ 2 ≥ 6 ≥ 500 ≥ 500.000 

Açıklamalar: 

1.İlgili kriterleri bir arada sağlanan azami süre, yetkilendirme yenileme süresi veya yetkilendirme 
yeterlik kontrol periyodu olarak belirlenecektir. 

2.Ortalamaların hesaplanmasında esas alınacak dönem, işletmecinin yetkilendirildiği, 
yetkilendirmesinin en son yenilendiği veya yeterlik kontrolünden geçtiği tarih ile yenileme 
başvurusunda bulunduğu veya yeterlik kontrolüne ilişkin bilgi ve belgeleri sağladığı tarih aralığıdır. 
Sertifikalandırılmış personel Kurumca veya Kurum tarafından belirlenen kuruluşça sertifikalandırılmış 
personeldir.  

3.Bu değere, sertifikalandırılmış sigortalı çalışanlara ilişkin değer de dâhil edilecektir. 

4.İşletmecinin Kurumumuza yaptığı 3 Aylık Pazar Verileri Raporuna Esas son abone sayısı 
bildirimindeki toplam abone sayısıdır. 

5.Yetkilendirme yenileme başvurusunda bulunulan veya yeterlik kontrolüne ilişkin bilgi ve belgelerin 
sağlandığı tarihten önceki son 2 takvim yılına ilişkin net satış tutarının ortalaması esas alınacaktır.  

6.İşletmecinin ilgili hizmet türüne ilişkin aktif olarak hizmet sunmuş olması gerekmekte olup, 
işletmecinin beyanı ve ihtiyaç halinde Kurum tarafından istenecek diğer bilgi/belgeler ile tespit 
edilecektir.  

7.Yenileme başvurusu tarihi veya yeterlik kontrolüne ilişkin bilgi ve belgelerin sağlandığı tarih 
itibarıyla; işletmeciye Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 
“İşletmecilerin hak ve yükümlülükleri” başlıklı 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ö) 
bentleri kapsamındaki ihlaller. 

” 
hükümlerinin eklenmesi, 

 
3. Hâlihazırda yetkilendirmeleri devam eden işletmeciler için “Elektronik Haberleşme Hizmet, 
Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri” düzenlemesindeki yetkilendirme yenileme 
süresi veya yetkilendirme yeterlik kriterlerinden lisans mezunu çalışan sayısına ilişkin ortalamanın 
hesaplanmasına esas dönemin başlangıç tarihi 01.06.2020 tarihinden önce ise 01.06.2020 
tarihinin esas alınması, 
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4. Hâlihazırda yetkilendirmeleri devam eden işletmecilerin 31.12.2021 tarihine kadar, işbu Kurul 
Kararı tarihinden sonra ilk defa yetkilendirilecek şirketlerin ise yetkilendirme tarihinden itibaren 24 
ay içerisinde en az bir lisans düzeyinde öğrenim görmüş personelinin Kurum veya Kurum 
tarafından belirlenecek kuruluş tarafından sertifikalandırılmasını sağlamakla yükümlü olması,  
 
5. “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri” 
düzenlemesindeki yetkilendirme yenileme veya yetkilendirme yeterlik kriterlerinden Kurum 
sertifikalı çalışan sayısına ilişkin ortalamanın hesaplanmasında işbu düzenlemenin 4’üncü 
maddesinde belirlenen sürelerin esas alınması, 
 
6. Hâlihazırda Kurumumuzca yetkilendirilmiş olan işletmecilerden sayısı sınırlandırılmayan 
kullanım hakkı yetkilendirmesine sahip olanların; yetkilendirme sürelerinin sona erme tarihinin, 
Kurum tarafından kendilerine en son düzenlenen sayısı sınırlandırılmayan kullanım hakkı yetki 
belgesi kapsamındaki yetkilendirme süresinin sona erme tarihi olarak, söz konusu tarih 31.12.2022 
tarihinden önceki bir tarihe karşılık geliyorsa 31.12.2022 olarak belirlenmesi, 
 
7. Yetkilendirme süresi veya yeterlik kontrolü periyodu sonucunda herhangi bir yenileme süresi 
veya kontrol periyoduna ilişkin kriterleri sağlayamayan işletmecilerin yetkilendirmelerinin Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası 
kapsamında iptal edilmesi, 
 
8. Hâlihazırda Kurumumuzca yetkilendirilmiş olan işletmecilerden yalnızca bildirim kapsamında 
yetkilendirilmiş olanların ilk yetkilendirme yeterlik kontrol periyodunun 31.12.2022 tarihi olarak 
belirlenmesi. 
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