
BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 24.11.2017 

Karar No : 2017- DK/BTHK -32.85 

Karar Konusu : ISS Denetimleri Sonucunda Uygulanacak Yaptmmlar 

Karar Kurum tarafindan internet Servis Saglay1c1 (155) olarak yetkilendirilmi� 

haberle�me saglay1cllara 15 Eylul 2017-10 Ekim 2017 tarihleri arasinda ISS'lerin kay1th adresleri 

ziyaret edilerek denetimler yapllm1�tir. Denetimlerde Vasa ve Vasa kapsaminda haz,rlanan 

Tuzukler'de yer alan ve ISS'ler tarafindan yerine getirmesi gereken yukumlulukler ve kurallar 

incelenmi�tir. 

Vap1lan denetimlerde kontrol edilen yukumlulugO yerine getirmeyen ISS'lere uygulanacak 
yaptinmlara a�ag1da yer verilmi�tir. 

1. 6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Vasas, uyannca hazirlanarak 09 May1s 2014 tarihli

ve R.G 111 ile yururluge giren Vetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum TOzOgO'nOn

20(16)(E) maddesi "Hizmet kolitesi kriterlerine uyum soglonmos, kopsommdo obonelerin !jikoyet,

onzo ve hizmet toleplerini bildirebilmeleri omoc,ylo, herkesr;e kullomlobilir telefon hizmeti sogloyon

komusol hoberle!jme sogloy1C1lor 7 (Yedi) gun 24 (Yirmidort) soot, diger komusol hoberle!jme

sogloy1C1/or 7 (Yedi) gun 16 (Onolt1) soot (08:00 - 24:00} eri!jilebilir ve Kuzey K1bm Turk Cumhuriyeti

sm,rfon ir;erisinde kurulmu!j ve i!jletilen bir r;ogn merkezi oraC1hg1 ile r;ogn merkezi hizmetini bu TOzugun

yiiriirlOIOge girdigi torihten ba!jlayarak iir; ay ir;erisinde abonelerine sunmak zorundad,r/ar." hukmunu

ic;ermekted i r.

Bu kapsamda belirtilen <;agn Merkezi kurma veya hizmeti alma yOkOmlOlugunu yerine 
getirmeyen haberle�me saglay1c1lar a�ag1daki tabloda belirtilmi� olup Vasa'nin 99(1)(8) 

maddesi uyannca uyan cezas1 verilmesi ve konu yukOmlulOgO 25.12.2017 tarihine kadar 
tamamlayarak Kuruma beyan etmesine ve/veya belgeleri Kuruma sunmasina; 

Analiz Computer (Cesim Ltd.) 

<;:agnet Communication Ltd. 

Flytom Networks Ltd. 

Gizmoswift internet Ltd. 

High Level Software Ltd. 

Longnet ileti�im Ltd 

Megafox ileti�im Ltd. 

Ozie ileti�im Ltd. 

Royalnet Networks Ltd. 

Surface Net Ltd. 

Towernet ileti�im Ltd. 
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2. 6/2012 sayil1 Elektronik Haberle�me Yasas1 uyannca haz1rlanarak 09 May1s 2014 tarihli

ve R.G 111 ile yOri.irlOge giren Yetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum TOzOgO'ni.in 

20(13)(�) maddesi "Haberle§me saglay1c1, TS 150/IEC 20000 standard,na uygunlugu saglamakla ve 

belgelendirmekle yukumli.idur. Haberle§me saglay1c1/ar bu Tiizugun yururli.ik tarihinden itibaren onsekiz 

ay i�erisinde, faoliyetlerine yeni ba§layan haberle§me saglay1c1/or ise yetkilendirme tarihinden itibaren 

on sekiz ay i�erisinde soz konusu standortlara uygunlugu saglarlar ve belgelendirirler. Belirtilen sure 

i�erisinde soz konusu standardo uygunlugu saglayomayan ve/veya bu moddede belirtilen hallerde 

belgelendiremeyen haberle§me saglay1c1/ara Kurul torafindan gerekli goriilmesi halinde alt, oydan fazla 

olmomak ko§ulu ile bir kereligine ilave sure verilebilir. 11 hOkmOnO i�ermektedir. 

Bu kapsamda belirtilen TS I50/IEC 20000 standardma uygunlugu saglama ve 

belgelendirme yOkOmlOIOgOnO yerine getirmeyen haberle�me saglay1cilar a�ag1daki tabloda 

belirtilmi� olup konu haberle�me saglay1c1larma Yasa'nm 99(1)(8) maddesi uyannca uyan 

cezasI verilmesi ve konu yOkOmlOIOgO 25.12.2017 tarihine kadar tamamlayarak Kuruma beyan 

etmesine ve/veya belgeleri Kuruma sunmasma; 

Airmax Communicaton ltd. 

Analiz Computer (Cesim Ltd.) 

Cyprus Wireless Solutions ltd. 

Gold Surf Internet Ltd. 

Longnet ileti�im Ltd 

Mahir Bilgisayar (Mahir & Sons Ltd.)(K1bns NET internet) 

Megafox ileti�im Ltd. 

Ozel Giivenlik Sistemleri ltd. (Netbir internet) 

Ozie ileti�im Ltd. 

Royalnet Networks ltd. 

Surface Net Ltd. 

3. 6/2012 say1li Elektronik Haberle�me YasasI uyannca hamlanarak 28 Ekim 2015 tarihli

ve R.G.156 say1li Resmi Gazete'de yay1mlanan Telsiz TOzOgO Cetvel 1 "Haberle§me sogloy1c1/or 

bu Cetvelde yer a/an Toblo 3'de belirtilen geni§bond veri iletim sistemleri teknik kriterleri dahilinde 

kullanarak eri§im sistemlerini birbirleri ile irtibatlayabilir. Ancak; 

a) Hop ba§lang,� ve biti§ adresi ayn, semt-bucak (Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti Posto Kodlan

Tiizugu'nde tanimland1g1 §ekilde) s,n,rfan i�inde olacakt,r.

b} Eri§im sistemlerini birbirleri ile irtibotlomak i�in kullonilan sistemlerdeki antenlerin ona

lobunun azimuth duzleminde bulunan yay1/1m ops, otuz dereceden fazla olmayacakttr. otuz

derecelik ap onten kazanc,n,n yanya du§tiigu (-3 dB'deki degeri) deger dikkate o/,narak

belirlenecektir. 11 hiikmiinii i�ermektedir.
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Bu kapsamda a�ag,da belirtilen ISS'lerin bolgeler aras, ileti�im sistemleri kulland1g1 ve 

kullantlan frekanslar ve radyo link cihazlan i<;in Kurum'a ba�vuru yaparak frekans tahsisi ve 

telsiz kurma (ruhsat) ve kullanma izni almmad1g1 tespit edildiginden Yasa'nm 99(1)(8) maddesi 

uyannca konu haberle�me saglay,ctlara uyan cezas, verilerek, 

a) Hizmet verilen alan bolgeler aras, oldugundan kullanilacak frekanslar ve radyo link

cihazlan i<;in Kurum'a en ge<; 25.12.2017 tarihine kadar ba�vuru yaparak frekans tahsisi

ve telsiz kurma (ruhsat) ve kullanma izni altnmastna ili�kin i�lemlerin ba�lat,lmasma;

b) Bolgeler aras, ileti�im fiber ile saglanacak ise ilgili mercilere yap,lacak ba�vurunun

ba�lat1ld1gma ili�kin beyantn belgeler ile Kuruma sunulmasma;

c) Yukanda a) veya b) se<;eneklerinden hangisinin se<;ildigi farketmeksizin her hali..ikarda

yaptlacak i�lemlerin 09.02.2018 tarihine kadar tamamlanarak Kuruma beyanda

bulunulmasma ;

Airmax Communicaton Ltd. 

Longnet ileti�im Ltd 

Mahir Bilgisayar (Mahir & Sons Ltd.)(K,bns NET internet) 

Megafox ileti�im Ltd. 

Ozel Giivenlik Sistemleri Ltd. (Netbir internet) 

Ozie ileti�im Ltd. 

Royalnet Networks Ltd. 

Surface Net Ltd. 

Vodafone Mobile Operations Ltd. 

4. 6/2012 say1h Elektronik Haberle�me Yasas1 uyannca hamlanarak 09 May1s 2014 tarihli ve R.G

111 ile yUrUrlUge giren Yetkilendirme, Numaralandirma ve Spektrum TUzUgU'nUn 20(16}(E) maddesi

"Hizmet kalitesi kriterlerine uyum saglanmas, kapsam,nda abonelerin �ikayet, anza ve hizmet

taleplerini bildirebilmeleri amac,y/a, herkes�e kul/an,/abilir telefon hizmeti sag/ayan kamusal

haberfe$me saglay,c,lar 7 (Yedi) gun 24 (Yirmidort) saat, diger kamusal haberfe$me sag/ay1c1/ar 7 (Yedi)

gun 16 (Onalt,) saat (08:00 - 24:00) eri$ifebilir ve Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti s,n,r/an i�erisinde

kurulmu� ve i�letilen bir �agn merkezi arac,t,g, ile �agn merkezi hizmetini bu Tiiziigiin yiiriirliiliige girdigi

tarihten ba�layarak ii� ay i�erisinde abonelerine sunmak zorundad,r/ar." hUkmUnU i<;ermektedir.

Bu kapsamda belirtilen <;agn Merkezi kurma veya hizmeti alma yi..iki..imli..ili..igi..ini..i yerine 

getirmi� ancak konu maddede belirtilen 7 (Yedi) gi..in 16 (Onalt1) saat (08:00- 24:00) eri�ilebilir 

olma yi..iki..imli..ili..igi..ini..i yerine getirmeyen haberle�me saglay1c1lar a�ag1daki tabloda belirtilmi� 

olup Yasa'ntn 99(1)(8) maddesi uyannca uyan cezas1 verilmesi ve konu yi..iki..imli..ili..igi..i 

25.12.2017 tarihine kadar tamamlayarak Kuruma beyan etmesine ve/veya belgeleri Kuruma 

sunmasma; 
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Airmax Communicaton ltd. 

Annet Security&lnternet Consultancy Ltd. 

Comtech Ticaret Ltd. 

Cypking Network & Communication ltd. 

Enson Net Ltd. 

Fixnet Broadband ltd. 

Gold Surf Internet Ltd. 

Mahir Bilgisayar (Mahir & Sons ltd.)(K1bris NET internet) 

Multimax ileti�im Ltd. 

Sistem Co. Ltd. 

5. 6/2012 say1li Elektronik Haberle�me Yasas1 uyannca hazirlanarak 04 Mart 2014 tarihli ve

R.G. 51 Say1li Resmi Gazate'de yay1mlanarak yururluge giren Eri�im, Arabaglant1, Piyasa

Analizi ve Tarifeler Tuzugunun 7(4) maddesi "Haberle�me saglay,c,!ar eri�im veya ara bag/ant,

sozle�mesinin akdinden itibaren be� i� gi.inii iferisinde sozle�meyi Kurum'a i/etirler." hukmuni.i

i�ermektedir.

Konuya ili�kin yap1lan denetimlerde a�ag1da ismi yer alan haberle�me saglay1cmm belirtilen 

yi.ikumli.ili..i k �artma uymad1g1 bu nedenle Yasa'nm 99(1)(8) maddesi uyannca kendisine uyan 

cezas1 verilmesi ve konu yOki.imli.ili.igO 10.12.2017 tarihine kadar tamamlayarak belgeleri 

Kuruma sunarak beyan etmesine; 

jFixnet Broadband Ltd. 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 
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