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EKTEKi HiZMET ŞEMAlARlNDA BELiRTiLEN
ARANAN NiTELiKLERİ TAŞlYAN ADAYLARDAN BAŞVURU KABUL EDilECEKTiR.
1.

Başvurular

{1) Münhal mevkiler için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu'na yapılacak
başvurular, 10 Nisan, 2019 -17 Mayıs1 2019 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.
(2) Adayların Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan
alacakları başvuru formlarım doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu'na

gerekli diğer belgeleri e birlikte vermeleri gerekmektedir.

2.

Sınav Tarihi

ve Sınav Yerleri

Yukarıda belirtilen münhal kadroların Yazılı Yarışma Sınavı

30 Haziran, 2019 Pazar günü

yapılacaktır.

Sm av saati ve adayların sm ava gireceği yerler, sınav tarihinden önce Kamu Hizmeti Komisyonu'nun
http://khk.kamunet.net adresindeki web sitesinden başvuru sırasında verilen Aiındı Belgestnin
üzerinde belirtilen "Aday Numarası" ile duyurulacaktır.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

RESMÎ GAZETE
Sayı : 48

5 Nisan 2019, Cuma

Sayfa : 117

BİLDİRİ
Resmi Gazete’nin bu sayısı aşağıdaki Ek’leri ihtiva etmektedir.
Sayfa

EK III (Tebliğ ve İlanlar) .................................................................... 741 - 744
EK VI (Yasa Tasarı ve Önerileri) .......................................................... 327 - 332

KKTC Devlet Basımevinde basılmıştır.
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H) - Kavşaldara yaklaşırken~

-

Dönemeçlere girerken,
Tepe Üstlerine Yaldaşırken,
Dolambaçlı Yollarda ilerlerken,

Yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere
yaklaşırken,

Karayollaonda inşaat ve tamirat sahalarına yaklaşırken,
Yol ve trafik durumunun icap ve şartıanna göre gereken diğer yerlerde
azaltmaya mecburdurlar.

kullandıklan aracın süratini

Sayı:290

ZORLA MAL İKTİSABI YASASI
(15/1962 SAYILI YASA)

Madde 7(1)

Gereğince

Emir

E-93-2002 sayı ve 16.1.2002 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak,
24.01.2002 tarih ve 9 sayılı Resmi Gazete'nin Ek III'ünde 26 sayılı Amme Enstrümanı ile
yayımlanan Kamulaştırma İlıbarı ve E-584-2002 sayı ve 3.4.2002 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile onaylanarak, 15.4.2002 tarih ve 40 sayılı Resmi Gazete'nin Ek III'ünde AE 207
olarak Kamulaştırma Emri yayımlanan Lefl<oşa, Gönyeli'de, Pafta/Plan XXV12. E 1 & II
Blok: G sayılı 381 numaralı parsel işbu emirle Kamulaştıtma kapsamından çıkarılır ve
Kamulaştıtma İlıbarı ile Kamulaştıtma Emri bu doğrultuda iptal edilir.

DÜZELTME

5 Nisan 2019 tarih ve 48 sayılı Resmi Gazete'nin , EK-III, Tebliğ ve İlanlar'da, A.E. 248
olaraksehven eksik yayımlanan "Numara Taşınabilirliği Uygulama Usullerine İlişkin Tebliğ"
aşağıdaki şekilde düzeltilir.
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Numara Taşınabilirliği Uygulama Usullerine İlişkin Tebliğ

Elektronik Haberleşme Yasası
6/2012, 21/2014 ve 39/2016 Sayılı Yasalar

Yönetim Kurulu, 6/2012 sayılı Elektronik
ve 20.05.2016 tarihli ve R.G 64 ile Resmi Gazete'de
yayınılanarak yüıürlüğe giren Nunıara Taşınabilirliği Tüzüğü'nün 30'uncu 1\1addesinin
kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tebliği yapar:
Bilgi Teknolojileri ve

Haberleşıne Kurunıu

Haberleşme Yasası uyarınca hazırlanan

Kısa İsim
Madde-ı

Bu Tebliğ "Nunıara Taşmabilirliği Uygulama Usulleıine İlişkin Tebliğ" olarak
isimlendirilir.

Amaç ve l(apsam
l\1a<lde- 2

Bu Tebliğ, Elektronik Haberleşme Yasası'nın 46'ncı l\1addesi uyarınca hazırlanan ve
20.05.2016 tarihli ve R.G 64 ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Numara
Taşınabilirliği Tüzüğü kapsaıııındaki numara taşınabilirliği hizınet sürecine, talep ve/veya
başvuru ve/veya iptal süreçlerine ve sistem güncelleme ve/veya aıızanın giderlİmesine yönelik
sürelerin uygulanınasına ilişkin usullerinin belirlennıesi aıııacıyla Kurul kararı ile
yayımlanmıştır.

Tefsir
l\1ad<le- 3

(I) "AKM", Mobil haberleşme
Merkezleri'ni anlatır.

sağlayıcıları adına işlenı yapınaya

"Alıcı Haberleşme Sağlayıcı",
taşınan veya taşımna

yetkili Abone

Verici haberleşme sağlayıcıdan kendisine
sürecinde olunan haberleşnıe sağlayıcıyı anlatır.

Kayıt

nunıara

"Alıcı", Alıcı Haberleşme Sağlayıcıyı anlatır.

"Anahtar Perfoımaııs Göstergesi", Key Perfoımaııce hıdicator (KPI) Bir organizasyon
veya belirli bir faaliyetin başarısını değerlendirmede kullamlan perfonnans ölçütlerini
anlatır.

"Kayıt Nunıarası", ticaret si cil nunıarasını ve/veya yürürlükteki nıevzuat uyarınca
KKTC Şirketler Mukayyitliği nezdinde kayıt ve tescil edilmiş olan tüzel kişilere
ve/veya şahıs işletnıelerine verilen kayıt nuınarasını anlatır.
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"Kinllik Bilgileri", Kimlik Tüıii, Kimlik Nuınarası, Ad, Soyadı, Doğunı Tarihi ve
Öneelci Soyad bilgileri gibi numara taşuna sürecinde kullamlan abonenin kinıliğini ispat
etıııeye yarayan bilgileri anlatır.
"NTS", "(Nımıara Taşınabilirliği Sistenü)", Taşınmış nunıaralar, bu nuınaralara ilişkin
yönlendinne ve haberleşnıe sağlayıcı bilgileri ile diğer ilgili bilgilerin tutulduğu ve
nunıaranın taşınması sırasında haberleşme sağlayıcılar arasında bilgi alışverişinde de
kullanılabilen ortak referans veri tabamnı anlatır.
"Sistem", Numara Taşınabilirliği Sistemi'ni (NTS) anlatır.
"Toplu Başvuru", 10 adet mobil nuınaradan daha fazla sayıda mobil nınnaranın
taşımnası için yapılan başvuruyu anlatır.
"Tüzük"; Nunıara Taşınabilirliği Tüzüğü 'nü anlatır.
"Verici Haberleşnıe Sağlayıcı", Kendisinden alıcı haberleşnıe sağlayıcıya nunıara
taşınan veya taşıruna sürecinde olunan haberleşnıe sağlayıcıyı anlatır.
"Verici", Verici Haberleşnıe Sağlayıcıyı anlatır.
"Yasa", 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşıne Yasası'ın anlatır.
"Yetki Belgesi", Nunıara taşuna işlemi için bir kişinin yetkili olduğunu gösteren birden
fazla yöneticisi olan şirket veya kuruluşlarda yönetinı kurulu karar yazısı veya nuınara
taşıma talebini gerçekleştirecek kişiye imza sirkülerinde belirtilıniş kişi ve/veya
kişilerce imzalamınş kurunısal işlenı yetki belgesi veya kuıuın ve kuruluşlarda yetlcili
kişiyi gösteren atanma yazısını anlatır.
(2) Bu doküınanda geçen ve yukarıda yer alınayan
Tüzükte yer alan tanıın ve kısaltınalar geçerlidir.

tarnın

ve

kısaltınalar

iç.in Yasa ve

Bireysel Abonelerden Alınacak Belgeler, Belgelerin İşlenmesİ ve Saklanması
Madde-4
( 1)

Alıcı, nuınara taşınıa

için gerekli tüın kimlik bilgi ve belgeleri numara taşıma talebinde
bulunan aboneden veya vekilinden alır ve bilgileri elektronik form üzeıine yazar veya

yazdırır.

(2)

Alıcı tarafından aboneden alınması gereken, abonenin kimliğini ispat etmeye yarayacak
tüm belgelerin dağıuluğuna ilişkin sorunıluluk yine alıcıya aittir.

(3) Bireysel aboneliklerde, alıcı tarafından asgari olarak aşağıdaki belgeler talep edilir:
(A) Aboııeye ait kimlik belgesi.
(B) Vekil tarafından başvuru yapılmış ise;
(a) Tasdik Memurundan onaylı ve numara taşınıa işlemine özgü verilıniş
vekaletnaıne,

(b) V ekile ait kimlik belgesi,
(c) Numaı·asım taşıyacak aboneye ait kinılik belgesi.
(4)

Alıcı, bu ınaddeıün 3 'üncü fıkrasında belirtilen belgeleri ve abone veya vekili tarafından
inızalannuş

elektronik başvuıu fonnunu elektronik tarayı cı kullanarak tarar.

803
(5)

Alıcı,

yukanda taranan belgeleri elektronik fomı birinci sayfa olacak şekilde elektronik
ile imzalar ve taşınıa talebinin iletiın süresi içerisinde vericiye iletilınek üzere
NTS' e gönderir.
inıza

(6)

Nınnara taşınabilirliği

sürecinde alıcı tarafından abonelerden temin edilen evrakların
edilmesi ve arşivle1111ıesi sorumluluğu, abonenin nınnara taşınıa talep
tarihinden itibaren 2 (İki) yıl süre ile alıcıya aittir.
aslının nıuhafaza

(7)

Alıcının

numara taşınıaya ilişkin süreci başlatabilınesi için, nunıara taşıma talebinde
bulunan abone veya abone adına işlenı yapmaya yetkili kişinin Nınnara Taşuna Talep
Formunda imzasının bulunnıası zorunludur. İnıza bulu1111ıaınasına rağnıen sistenıe
yüklenen başvurular geçersizdir.

Bireysel Abonelerden Almacak Kimlik Türleri ve Bunların Sisteme İşlenmesİ
~1adde-5

(I)

Nuınara taşıına işleınlerinde alıcı tarafından

talep edilecek ve abone tarafından teınin
edilecek kimlik türleıi:
(A)
KKTC vatandaşları: KKTC Kimliği, KKTC Pasaportu, KKTC Süıiiş Elıliyeti,
(B)

TC vatandaşları: TC Nüfus

Cüzdanı

(C)

Diğer ülke vatandaşları: Vatandaşlığının bulunduğu Pasapoıi,

(Ç)

AB vatandaşları:

(D)

Bu maddenin 3 'ncü

ve TC Pasaportu,

Vatandaşlığının bulunduğu pasapoıi

fıkrasında

veya kimlik,

belirtilen asker, polis ve benzeri

lıususi

görev

kimlikleri.
(2) (A)

Alıcı, elektronik forında abone taı·afından sunulan kimlik türünün işaretlendiğini
ve öncelikli olarak kimlik nunıarası var ise kimlik nuınarasının, olmaınası halinde
ise sunulan kinılik tüıüne ait numaramn fomı üzerine kayıt edildiğini gerçekleştirir
veya kontrol eder.

(B) Pasaport ile yapılan başvurularda pasaporrta kimlik numarası var ise sisteme giriş
yapılırken kimlik nunıarası kullamlacak ve kinılik kumarasının bulunnıaınası
halinde sisteıne giriş yapılırken pasaport nınnarası kullaıulacaktır.
(C) KKTC Süıüş Ehliyeti ile yapılan başvurularda sisteıne
üzerinde yer alan kimlik nınnarası kullanılacaktır.

giriş yapılırken

ehliyet

(3) Polis veya askerlik hizınetleri gibi lıususi görev nedenleri ile kimlik kaıiı, nüfus cüzdanı
veya passport belgesinin bulurunadığı hallerde belirtilen görev kapsaınında ilgili kişilere
tahsis edilen resıui belge kimlik belgesi olarak kabul edilir ve bu belge üzerinde kimlik
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kartı nun1arasının var olınası halinde sistenıe giriş yapılırken kimlik nun1arası, olnıaınası
halinde ise konu resmi belge üzeıindeki nuınara kullanılacaktır.

(4) Yukanda yer verilen kimlik türleri dışında bir kimlik tüıü ile başvuruda bulunulması
veya farklı süreç gerektiren bir başvıuuya konu olmıması halinde alınacak belge ve
yöntenı Kunıl tarafından ay:nca belirlenir.

Bireysel Abone Kimlik Bilgilerinin Verici Tarafından Kontrol Edilmesi
Madde-6
(1) Verici,

taşıma

talebi kontrol süresi içerisinde işbu Tebliğin Yinci Maddesi uyarınca
kendisine iletilen kinılik numarasının kendi kayıtlanndaki nuınara ile
duruınunda talebi doğrudan ve diğer bilgilere bakınalesızın kabul eder.

alıcı tarafından
eşleşınesi

(2) (A) Alıcı tarafından kendisine iletilen kiınlik nuınarasının kendi kayıtlanndaki nuınara
ile eşleşmeınesi halinde verici, elektronik fonnda yer alan "Adı'', "Soyadı" ve "Doğunı
Tarihi" alanlarını işbu Tebliğin ı ı' inci Maddesinde yer alan tereddüt yaratnıayan kayıt
farklılıklan çerçevesinde kontrol eder ve eşleşıne sağlanır ise talebi onaylar.
(B)

"Soyadı" alanının

vericide yer. alan kayıtlarla

eşleşınen1esi duıuınunda

elektronik

foıuıda yer alan "Önceki soyadı" alanı kontrol edilir. "Önceki soyadı" alanı,

tereddüt yaratınayan kayıt farklılıklan çerçevesinde değerlendiıilir ve yapılan
kontrol ve değerlendirmeler sonucunda eşleşmesi sağlamr ise talep onaylanır.
(3)

Nuınara taşıma

talebinde bulunan bireysel aboneye ilişkin kiınlik bilgilerinİlı tereddüt
çerçevesinde kendisinde yer alan bilgilerle eşleşnıeınesi
durunıunda verici, Tüzüğün 8'inci nıaddesindeki ret gerekçelerinden hangisi olduğunu
belirterek taşıına talebini kontrol süresi içerisinde reddeder.
yaratınayan kayıt farklılıklan

(4) KKTC

kiınlik kartlannın yenilemne süreci dikkatte alındığında; KKTC kimlik kaıtı
kaç hane olduğuna bakılmaksızın her zanıan son 6 hanesi dikkate alınarak

nunıarasının

değerlendirme

ve

eşleşnıe yapılır.

(5) Verici, kendi şebekesinden taşınacak bir nunıara talebine ilişkin olumlu
NTS 'ye gönderirken, bu cevap aboneniıı her bir nunıarasının faturalı veya
şeklinde hat türünü de içerecektir.

NTS'ye İletilecek Bireysel Abone Belgeleri
Madde-7
(1) "Bireysel Aboneler İçin Mobil Numara Taşıma Talep Fonnu"
(2) Kimlik Belgesinin Taranınış

Kopyası

cevabını
faturasız
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(3) Tasdik

Menıun.mdan

Onaylı

ve

Vekaletnanıenin Taranmış Kopyası

Nuınara

Taşuna

İşlemine

Özgü

Verilıniş

(vekil ile başvuru halinde)

(4) V ekil e Ait Kimlik Belgesinin Taranınış

Kopyası

(vekil ile başvuru halinde)

Kurumsal Abonelerden Alınacak Belgeler, Belgelerin işlenmesi ve Saklanması
l\1adde- 8
(1)

Alıcı,

nun1ara taşuna için gerekli tünı kimlik bilgi ve belgelerini, nuınara taşınıa
talebinde bulunan kurumsal aboneyi tenısil eden yetkili kişiden alır ve bilgileri
elektronik fonn üzerine yazar veya yazdırır.

(2)

Alıcı tarafından

tüm belgelerin

(3)

aboneden alımnası gereken, abonenin kiınliğini ispat etmeye yarayacak
yine alıcıya aittir.

doğruluğuna ilişkin sorunıluluk

Kurnınsal

abonelilderde, alıcı tarafından asgari olarak aşağıdaki belgeler talep edilir:
(A) Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Şirketler Mukayyitliği nezdinde kayıt ve tescil
edilıııiş şirketler, oıiaklıklar veya diğer tüzel kişiler ile tescil edilnüş olan veya
olmayan şahıs işletmeleri için:
(a)Numara taşuna talebinde bulunacak kişinin yetki belgesi,
(b )Onay Belgeleri,
( c)Başvuru yapan kişiye ait kiınlik belgesi,
(d) Tasdik Meınunındaıı onaylı İmza Siı·küleri.
Aııcak

tescil edilmiş olan veya olmayan
belge talep edilir.

(B)

(4)

şahıs işletın eleri

için sadece (c) bendindeki

Şirket olmayan Diğer Kuıum, Kuruluş veya Kaınu Tüzel Kişiler için:
( a) Numara taşıma talebinde bulunacak kişinin yetki belgesi,
(b) Kanıu tüzel kişinin ita anıirini gösteriı· resıni belge veya yönetim kunılu veya
benzer yönetim organlannın oluşuıııu veya atanınasım gösterir belge,
(c) İta aıniri, yönetiın kurulu veya benzer yönetiın organları tarafından numara
taşuna talebine ilişicin alınan karar yazısı,
(ç) Başvuru yapan kişiye ait kimlik belgesi.

Alıcı, kayıt numarasına

sahip

olnıayan Kurunı, Kuruluş

veya Kamu Tüzel Kişiler için

dolduracağı "'Kurunısal Aboneler İçin Mobil Nunıara Taşıma Talep Formu"'ııda

bulunan kayıt nunıarası alanını
(5)

Alıcı,

bu

nıaddenin

iınzalanmış

tarar.

ve

3 ~üncü

kaşelemniş

boş bırakacaktır.

fıkrasında

elekironik

beliliilen belgeleri ve şirket yetkilisi tarafından
formunu elektronik tarayıcı kullanarak

başvuru
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(6) Birden fazla yöneticisi veya direktötü olan kuıuın, lnıruluş ve şirketlerde nuınaranın
taş11llnası için verilecek yetki belgesi direktörler onay belgesinde göriilen ve imza
sirkülerinde imzası bulunan kişi ve/veya kişilerce inızalaıunış veya yönetiın kllrulu
kararı şeklinde olınalıdır.

(7)

Alıcı,

yukanda taranan belgeleri elektronik foım birinci sayfa olacak şekilde elektronik
imza ile imzalar ve taşınıa talebinin iletiın süresi içerisinde vericiye iletilınek üzere
NTS 'e gönderir.

(8)

Nuınara taşınabilirliği

(9)

Alıcının nuınara taşımaya ilişkin

sürecinde alıcı tarafından abonelerden tenlin edilen belge ve
evraklarm aslının ınuhafaza edilnıesi ve arşivlemnesi soruınluluğu, abonenin numara
taşıma talep tarihinden itibaren2 (iki) yıl süre ile alıcıya aittir.

süreci başlatabilnıesi için, nuınara taşıma talebinde
yapmaya yetkili kişinin Nunıara Taşıma Talep
Fomıunda imzasının bulunması zorunludur. İınza bulumnamasına rağmen sistenıe
yüklenen başvurular geçersizdir.
bulunan abone veya abone

adına işleın

Kurumsal Abone Kimlik Bilgilerinin Verici Tarafından Kontrol Edilmesi
l\fadde-9

( 1) Verici, taşıma talebi kontrol süresi içerisinde işbu Tebliğin 8 'inci Maddesi uyannca alıcı
tarafindan kendisine iletilen Kayıt Numarasınının kendi kayıtlanndaki nuınara ile
eşleşnıesi durumunda talebi doğrudan ve diğer. bilgilere bakmaksızın kabul eder.
(2)

Alıcı tarafındaıı

kendisine iletilen Kayıt Nunıarasının kendi kayıtlarındaki nuınara ile
veya bu numaranın var olnıaıııası halinde verici, elektronik fonnda yer
alan "Ticaret Ünvanı/Kuruın Adı" alanlaı·lll1 işbu Tebliğin ll 'inci Maddesinde yer alan
tereddüt yaratnıayan kayıt farklıiıldan çerçevesinde kontrol eder ve eşleşıne sağlanır ise
talebi onaylar.
eşleşnıemesi

(3)

Nunıara taşınıa talebinde bulunan kuruınsal aboneye ilişkin bilgilerin tereddüt
yaratmayan kayıt farklılıklan çerçevesinde kendisinde yer alan bilgilerle eşleşmemesi
duıuınunda verici, Tüzüğün 8'inci ınaddesindeki ret gerekçelerinden hangisi olduğunu
belirterek taşıına talebini kontrol süresi içerisinde ret eder.

(4) Verici, kendi şebekesinden taşınacak bir numara. talebine ilişkin olunılu
NTS 'ye gönderirken, bu cevap abonenin her bir nuınarasının faturalı veya
şeklinde hat türünü de içerecektir.
(5) (A) Kununsal aboneler, her bir numara taşıma talep
nunıara için taşıma talebinde buhuıabilirler.

fomıu

cevabını
±aturasız

ile en fazla 10 (On) adet

(B) Ancak kurumsal bir aboneılİn toplu başvuru talep etmesi halinde alıcı, talep fo ınıuna
ek yapmak sureti ile tüm nunıaraların sistenıe giı·ilebileceği bir arayüzü tasadar
veya kullaııır.
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(C) Bu

nıaddede

belirtilen toplu

başvurular

için alt referans

numaraların verilnıesi

alıcınm soıuınluluğundadır.

NTS 'ye İletilecek !(urumsal Abone Belgeleri
~iadde-10

(1) Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Şirketler Mukayyitliği nezdinde kayıt ve tescil
edilmiş şirketler,

olmayan

<liğer

ortakiiidar veya
için:

tüzel

kişiler

ile tescil

edilmiş

olan veya

şahıs işletmeleri

(A) "Kuıuınsal Aboneler İçin Mobil Numara Taşuna Talep Fornıu"
(B) Nuınara Taşınıa Talebinde Bulunacak Kişinin Kimlik Belgesinin Taramnış
(C) Yetki Belgesinin Taranmış

Kopyası,

Kopyası,

(Ç) Onay Belgelerinin Taranmış Kopyalan,
(D) Tasdik Mennınuıdan onaylı İmza SirkÜlerinin taranmış Kopyası.
Ancak tescil

edilmiş

bendindeki belgenin taranmış

(2)

Şirket

olan veya

olnıayan şahıs işletineleri

için sadece (A) ve (B)

kopyası.

olmayan Diğer Kurum,

Kuruluş

veya Kamu Tüzel Kişiler için:

(A) "Kmumsal Aboneler İçin Mobil Numara Taşıma Talep Formu"
(B) Kamu tüzel

kişinin

ita

aınirini

yönetiın organlarının oluşumu

gösterir
veya

resnıi

belge veya

atanmasını

Yöııetinı Kunılu

gösterir belgenin tarannuş

veya benzer
kopyası,

(C) İta anıiri, yönetiın kurulu veya benzer yönetim organlan tarafmdan nunıara taşıma
talebine ilişkin

alınan Karar Yazısı veya

Yetki Belgesinin taranmış kop yası,

(Ç) Yetki Belgesi ile Y etkilendirilmiş Kişiye Ait Kimlik Belgesinin Tarannuş Kop yası.

Tereddüt Yaratmayan Kayıt Farldılıkları
~iadde-11

(1) Biı·eysel Aboneler İçin Tereddüt Yaratnıayan Kayıt Farklılıkları:
Aşağıda belirtilıniş

olan kurallann
referans olarak alımnalıdır.

uygulanınasında

buluıınıaınası ve/veya kimlik
kontrol edilecek olan "Adı" , "Soyadı" ,
"Doğunı Tarihi" ve nıevcut olması halinde "Önceki Soyadı" bilgilerinin
buluııduğu alanlarda;
•
5 harfe kadar 1 harf hatası,

(A) V ericide herhangi bir kinilik

numarasının

vericideki veriler ve bilgiler

nunıaralarmın eşleşıneınesi dmuınunda
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•

6-1 Oharf arası için 2 harf hatası,
ı 1 harf ve yukarısı için 3 harf hatası,

ardı

edilerek doğıu kabul edilir.

•
göz

(B) "Adı" ve "Soyadı" alanında birden fazla isiın olnıası halinde en az
ve en az ı (Bir) "Soyadı" eşleşiyor ise alan doğru kabul edilir.

ı

(Bir) "Ad''

(C) "Adı", "Soyadı" ve mevcut olnıası halinde "Önceki Soyadı" alanlarında
aşağıdaki çizelgede yer alan farklılıklar hata kabul edilnıeyerek, göz ardı edilir ve
bu maddenin (A) bendinde yer alan harf hatası sınırlan kapsanunda
değerlendirilınez.

Başvurudaki

Kayıttaki

harf

Başvurudaki

Kayrttaki harf

harf

harf

a
a
c.

u

ü

ç

ü

u

u

g

ğ

u

ğ

g

u

u

w

V

o

ö

ö

o

V

\\'

w

vv

\'V

w

q
K

k

q

(Ç) Kontrol edilnıesi zorunlu her bir alan kendi içinde değerlendiıilerek yukarıda
olan kurallann dışında olan bir hatanın tespit edilınesi halinde başvuru
reddeditir.
belirtilmiş

(2) Kunıınsal Aboneler İçin Tereddüt Yaratmayan Kayıt Farklılıkları:
Aşağıda belirtilıniş olan kuralların uygulannıasında veıicideki
referans olarak alımııalıdır.

veıiler

(A) V ericide herhangi bir kayıt nunıarasının bulunnıaınası veya
duıuınunda kontrol edilecek olan "Ticaret Ünvanı/Kurnın Adı" ,
• 5 harfe kadar 1 harf hatası,
• 6- ı Oharf arası için 2 harf hatası,

ve bilgiler

eşleşınenıesi

göz

809

•

ıı

ardı

edilerek doğıu kabul edilir.

harf ve yukansı için 3 harf hatası,

(B) "Ticaret Unvanı/Kurum Aclı'' alanında yer alan genel kabul gönnüş kısaltınalar ( &,
ve, AND, LTD, ŞTİ ve bunlar gibi diğer kısaltmalar) doğru kabul edilir ve bu
hususlarda olabilecek farklılıklar başvurunun reddedilmesi için gerekçe olanıaz.
(C)

"Kayıt Nuınarası"'nda

yer alan alfabetik kısaltınalar için kullanılan haıi1erin
veya sonunda (M.Ş., Y.Ş., M.Ş, Y:Ş, ve benzeri) nokta veya
nokialaına işareti olup olmadığına bakılmaksızın abone bilgilerinin bulunduğu
evraktaki bilgiler ile uyuşması duıumunda başvuru doğru kabul edilir.
başında, arasında

(Ç) Kayıt numarasında bulunan alfabetik kaı·akterler ile ardından gelen sayılar arasında
boşluk bırakılınamalı ve alfanümerik bir küme oluşturulmalıdır. Örneğin: MŞ ı234
(D)

Kayıt numarasında,

(E)

Kayıt numarasında

yer alan

rakanılar

her iki

rakanı

dahil 0-9

arasında

olınalıdır.

(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0)

yer alan

rakaınlaı·da, sıfırdan farklı

olan ilk

rakaından

önceki

sıfırlar dikkate alırunadan eşleştirnıe yapılınalıdır. Örneğin; 0000ı2, 000ı2, 0012

veya 012 sadece 12 olaı·ak değerlendirilınelidir.

NTS'de Kullanılacak Formlar
l\1:adde - 12
k.ııllanılacak olan fonnlar, bireysel ve k.lllUmsal abanelerin nuınara taşıma
taleplerinin, nunıara taşıma iptal taleplerinin ve sahtecilik (:fiaud) bildirimlerinin NTS
sistenüne iletiınıesinde kullanılacak olan elektronik fornılar olup işbu formlar Tebliğ' e
eklidir:

(I) NTS'de

(A)Bireysel Aboneler İçin Mobil Numara Taşıma Talep Fonnu (EK-I)
(B) Bireysel Aboneler İptal Fonuları
(a) Bireysel Aboneler İçin Mobil Nuınara Taşıma İptal Fonnu (Abone isteği)
(EK-2)
(b) Bireysel Aboneler İçin Mobil Nuınara Taşıma Sahtecilik Foınıu (SahtecilikFraud) (EK-3)
(c) Hatalı işlenı için başvuıu fonuu k:ullanılıııayacaktır. Web servisi üzerinden
işlenı gerçekleştirilecektir.

(C) Kuruınsal Aboneler İçin Mobil Nuınara Taşuna Talep Fornıu (EK-4)
(Ç) Kurumsal Aboneler İptal Fonuları
(a) Kuıumsal Aboneler İçin Mobil Nunıara Taşıma İptal Fonuu (Abone isteği)
(EK-5)

810
(b) Kuruınsal Aboneler İçin Mobil Nuıııara Taşıına Sahtecilik (SahtecilikFraud) (EK-6)
(c) Hatalı işlem için başvuru fonnu kullanılmayacaktır. W eb servisi üzeıinden
işlenı gerçekleştiıilecektir.

(D) Mobil Nuınara İade Fonnu (Haberleşme Sağlayıcıları tarafından Nunıara iade
edilmesinde kullanılacaktır.) (EK-7)
(2) Mobil nuınaralara sahip haberleşme · sağlayıcılan bu ınaddeye konu foımlann
benzerlerini kendi sistemlerinde ve elel.'ironik oıianıda ayııen tasarlaınalda
yüküııılüdürler.

Formların Doldurulmasına İlişkin Alıcı Tarafından Uyulacak Kurallar ve Vericinin

Reddetme Hakkı
1\1ad<le- 13
Fonnların doğru

bir şekilde daldurulması alıcının sorunıluluğunda olup, alıcılar aşağıda
beliliilen konulara azaınİ hassasiyeti gösterir ve uyaı-Iaı· ancak aşağıda verici tarafından red
gerekçesi sayılacağı belirtilen dunnnlar reddedilebilecek olup belirtilnıeyenler red gerekçesi
sayılmayacaktır.

(1) Elektronik formlar daldurolurken büyük harfler kullamlmalı ve hiçbir şekilde küçük
harf kullanılmaınalıdır.

(2) Elektronik fonulardaki abone bilgileri

ınüınkün olduğunca

harf ve/veya

sayı hatası

yapılnıadan girilnıelidir.

(3) Abonenin birden fazla "Ad" ve/veya "Soyad"'a sahip olması halinde alıcı, "Bireysel
Aboneler İçin Mobil Numara Taşıına Talep Fonnu"na tünı ad ve soyadlan açık bir
şekilde ve her biri arasında 1 (Bir ) boşluk bırakılacak şekilde yazar veya yazdınr.
Öınek:

(4)

Alıcı,

tereddüt yaratmayan kayıt farklılıklarının doğunı tarihi bilgisine uygulanmanıası
nedeni ile "Bireysel Aboneler İçin Mobil Numara Taşıma Talep Fonnu"na işlenecek
doğum tarihi bilgisini DD/MMNYYY formatında ve doğnı şekilde yazmak veya
yazdıımakla yüküınlüdür.

(5) (A) Abanelerin başvurusu sırasında, elektronik fomılardaki abone tarafından
doldurulnıası belirtilen kısıınlar haricindeki diğer tünı kısmılar haberleşıne sağlayıcılar
veya AKM çalışanlaıı. tarafından öncelikle elektronik oıiamda doldln1ılacak ve
yazıcıdan A4 kağıdı üzerine siyah beyaz olarak yeterli koyulukta fonnım çıktısı
alınacaktır.

(B) Yukanda belirtilen çıktının alınınasııu nıüteakip abone
belirtilen kısınılar abonenin el yazısı ile tanıanılanacaktır.

taı·afından daldurulması
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(6) Elektronik ortaında ve abonenin el yazısı ile tanımulanan fonu
elektronik imza ile imzalanarak sisteme iletilecekiir.

alıcı tarafından

(7) Bireysel veya kuıuınsal abonelerden işbu Tebliğ' in 4 'üncü ve 7'nci Maddeleri uyarınca
alınacak tüm evraklar ve belgeler elektronik tarayıcı k"Ullanılar~ taranır ve taranan
evraklar tek dokünıan şeklinde ancak elektronik fomı birinci sayfa olacak şekilde
sisteme yüklenir.
(8) Abonenin imzasının bulunduğu bölümdeki tarih el yazısı ile
fomıun sağ üst köşesindeki tarih ile bire bir aynı olınalıdır.

dolduımuş olmalı

bu tarih

(9) Elektronik formlarda işaretlenen kinılik türü ile aboneden veya vekilinden alınıp
sisteme gönderilnıek için taranan kimlik belgesi aynı olmalı; olmaması halinde işbu
durum verici tarafından red gerekçesi sayılacaktır.
(10) (A) Bireysel aboneliklerde, vekil tarafından yapılacak işlenılerde kullanılacak
fomılardaki "Abone Bilgiler" kısmına ilaveten "Başvuruyu Yapan Vekil İse"
kısmı da doldurolmalı ve onay alanındaki "İınza" ve "Adı, Soyadı" kısn1111a
vekilin bilgileri girİlıneli ve vekilin imzası alınmalıdır.
(B) Ancak, "Başvuıuyu Yapan Vekil ise" kısını ile onay alanındaki "Adı, Soyadı"
kısımlannın belirtildiği şekilde ve doğru olarak daldurulması gerekliliği alıcının
yükümlülüğü olduğundan verici tarafında bu alanların doğruluğuna ilişkin
herhangi bir kontrol yapılınayacak ve ret gerekçesi sayılnıazken, "İmza"
alanının boş alnıası ret gerekçesi olacaktır.
(ll) (A) Abonenin kendisi

tarafından yapılacak işlemlerde kullanılacak fomılann

onay

alanındaki "İmza" ve "Adı, Soyadı" kısımlarıı1111 abonenin el yazısı ile birtamanı
doldunnuş alnıası gerekliliği alıcının yükünılülüğüdür.

(B) Ancak "Adı,

Soyadı" alanının doldurulnıadığı

haller veıici tarafında ret gerekçesi

sayılmazken, "'İmza" alanının boş alınası ret gerekçesi olacaktır.

(12) Taşınmak istenen abone numaralan 10 hane olarak yazılır.
(13) Foını üzerinde taşınacak numara bilgileri kısmında bulunan verici ve
sağlayıcı alanlan doldurulurken;

alıcı haberleşme

(A) Verici Haberleşıne Sağlayıcı ve Alıcı Haberleşnıe Sağlayıcı alanlarına
öncelikle yönlendirme kodlan yazılır; yönlendimıe kodundan sonra yine
aynı satıra"-" konularak ilgili haberleşıne sağlayıcının şirket isnıi yazılır.
(B)

Şirket isiınleri yazılırken Kıbrıs Mobile Operations Ltd. KKTCELL olarak
ve Vodafone Mobile Operations Ltd. VODAFONE olarak yazılacaktır.
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(14) (A) AKM

tarafından, başvuıu

başvurusunun alındığına

yapan aboneye başvuru tüıüne bakılnıaksızın
dair "Alındı Belgesi" verilmesi zorunludur.

(B) Bu belge aboneye ait başvurunun birebir kopyası olup; bu kopya üzerinde;
( a) AKM şirket isıni,
(b )AKM tarafından yetkili inıza,
(c)AKM'ye ait kaşe,
(ç) Tesliın taıilıi,
( d)AKM'niıı başvuruyu tesliın aldığına dair açık bir ibaresiılİn bulunnıası
gerekmektedir.
Örnek: "Başvuru tarafmuzdan teslinı alınmıştır."
( 15) Abone

tarafından

talep edilen

taşınıa

tarihi ve

taşıma zanıam

NTS

zanıan planına

uyunılu olnıalıdır.

Sistem Anahtar Performans Göstergeleri ve Sistemin Kesintisiz İşletilmesinde Uyulacak
Süreler
l\1adde-14
(1)

Nunıar~ Taşınabilirliği

sürecinde aşağıda belirtilen Aııahtaı· Perfonnans Göstergesi
(KPI- K ey P.erfoımance Indicator) kriterleri la.ıllanılacaktır:

(A) Taşuna Taıilıi ve Zanıanı Belirlemniş Nuınaralann Taşınabilirlik Başan Oram:
Taşuna tarihi ve zanıanı belirlenmiş olaıı nmnaralann numaı·a taşıma işlenıleri için
belirlennıiş zanıan kriterleri dahilinde, alıcı ve veıici haberleşnıe sağlayıcılann aylık
%99 oranında başarılı nuınara taşınıa işleınİ elde etınesi gerekmektedir.
(B) Aııcak,

haberleşme sağlayıcısının

Kununa sunacağı ınücbir sebeplerin Kurum
halinde; taşuna tarihi ve zanıanı belirlennıiş olan
nuınaralaıuı, nunıara taşuna işlenıleıi için alıcı ve verici haberleşıne sağlayıcıların
belirlennıiş zaman kriterleri dahilinde en az aylık %98.50 (%98.49 ve altındaki
değerler kabul edilnıeyecektir.) oranında başanlı numara taşuna işleınİ elde etınesi
gerekmektedir.
tarafından

kabul

edilnıesi

(2) Sistenlin Kesintisiz İşletilmesinde Uyulacak Süreler:
(A)

Haberleşıne sağlayıcılar sisteıni

ve

aylık

%97.5

kesintisiz olarak 7 (Yedi) gün 24 (Yiımidört) saat
olacak şekilde çalıştınııakla yükünılüdürler.

la.ıllanılabilir durunıda

(B) Sisteın güncelleme yapılacağı zaınan 3 (Üç) İş Günü öncesinde Kuıuına bildirmekle
yükilinlü olup yapılacak işin ne kadar süreceği ve hangi zaınan aralığında
yapılacağına ilişkin ve ayrıca Kurnın tarafından ek bilgi isteımıesi halinde tenıin
etnıekle yüküınlüdürler. Ancak, sistem güncellemesinden kaynaklı oluşabilecek
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kesintiler yukanda belirtilen fıkradaki aylık %97.5 kesintisiz hizmet oranının içinde
bulunnıalıdır.

(C) Haberleşme sağlayıcılar numara taşınıa sisteınlerinde, sisteınin fonksiyonlarını
yerine getiremeınesinden kaynaklıherhangi bir anza oluşuınundan itibaren en fazla
3 (Üç) saat içinde Kuruma elektronik posta yolu ve sistem arıza bildiriın
numaralarına ulaşarak bilgi veınıekle yiikilınlüdürler. Ancak, sistenı kesintisi veya
sisteınin fonksiyonlannın devre dışı kalınası yukandaki fıkrada belirtilen aylık
%97.5 oranındaki kesintisiz hizmet oranının hesaplarunasına dahil edilir.
(Ç) Sistem kesintisinin

haberleşme sağlayıcı kaynaklı olmaması

fıkrada beliıiilen

sistemin aylık %97.5
hesaplanınasma dahil edilınez.

oranındaki

halinde, yukarıdaki
kesintisiz çalışma süresi

Kurul Kararları
l\1adde-15

Bu Tebliğ' in uygulanmasında gerekli

görülnıesi

halinde Kurul kararı ile düzenleme yapılır.

Yürürlükten l(alclırma
Madde-16
İş bu dokümanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, 16.11.2018 tarihli ve 2018 - KIBTHK 30.86 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 05.12.2018 tarihli ve 180 sayılı Resmi Gazete'nin Ek
Ili'ünele yayınlanarak yüıiirlükte bulunan "Numara Taşınabilirliği Uygulanıa Usulleriııe İlişkin
Tebliğ" altında yapılan işlenılere halel gelmeksizin ''Nunıara Taşınabilirliği Uygulaına
Usullerine İlişkin Tebliğ" yüıiirlükten kalkar.

Yürürlüğe Giriş

l\tladde - 17
İş bu doküman, Resınİ Gazete' de yayıınlandığı tarihten başlayarak yüıürlüğe girer.

814
EK-1
Şirket

Logosu

Referans No=------------------------------------ --- -----------------------

Ta ri h: ._1_.___,__1.;. . /_,_l___.___.l....;.!_,l__.___..__.___.

BiREYSEL ABONELER iÇiN MOBil NUMARA TAŞIMA TALEP FORMU
ABONE BilGilERi

D

KimlikTürü

Klmllk/Pa•aport ol
N

Adı

Soyadı
Doğum Tarihi
Önceki Soyadı

~letıoim Numamo 1
llet:ışım Numarası

Başvuruyu

2

KKTC

D

Tc

D

Pasaport

D

Polis

DAsker

ıı~ııı~ıı ı ! ! ! ! ! !

Doiğer

!!! !!

!!!

yapan ve kil ise:

KimlikTürü

0KKTC

0Tc

Ol"asaport

0Polis

0Asker

O!Jiğer

Talep edilen
taşıma tarihi

D

taşıma zamanı

Haber-leşme Sağlayıcı

Alıcı Haber-leşme Sağlayıcı

16:00-23:30

D

Taşınacak

Verici

08:00- 15:59

00:30-07:59

Talep edilen

D

Numara Bilgileri

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

Numara( lar)

11111111111

11111111111

Çoklu numara taşıma talebinde, bir veya birden fazla numaranın herhangi bir nedenden
dolayı taşınamaması durumunda, geriye kalan numaralartaşınsın mı?

Evet

Hayır

D

D

Bu Formda belirtilen numaranın/numaraların yukarıda adı geçen alıcı haberleşme sağlayıcısına
ilişkin bilgilerin, alıcı haberleşme sağlayıcısı tarafından numara taşıma sürecinde
gerekli birimler-e ver-ilmesine ve bu işlemin kendi adıma alıcı haberleşme sağlayıcısı tar-afından
yürütülmesine onay veriyorun-ı.
imza
taşınmasına

Adı, Soyadı

Tarih

Bu form ile

yapılan

alıcı

numara

taşıma

talebi, verici

haberleşme

Yasası

haberleşme saı:tlayıcısı

haberleşme saı:tlayıcısı

ile olan abonelik

sözleşmesini

fesih talebi

anlamını taşır.

ile olan abonelik sözleşmesi numaranın fiilen taşınması ile yürürlüı:te girer. Abonenin verici
ile olan abonelik sözleşmesi de aynı tarih itiban ile fesholunmuş sayılır. Abonenin mevcut haberleşme
sa~layıcısına karşı olan halihazırdaki mali yükümlülükleri numaranın taşınması ile sona ermez. Abone 6/2012 Elektronik Haberleşme
Abonenin

saltlayıcısı

uyannca hak ve vükümlü l üklere tabidir.
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EK-2
Şirket

logasu

Referans Na: ............................................................. .

Tarihd

1

l1 ı

1

l1 ı

1

ı

1

BiREYSEL ABONELER iÇiN MOBiL NUMARA TAŞIMA iPTAL FORMU
ABONE BilGiLERİ

0KKTC

KimlikTürü

0Tc

0Pasaport 0Polis

0Asker

Omğer

0Pasaport 0Polis

0Asker

Ooiğer

Kimlik/Pasaport No
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Önceki Soyadı

1

1

iletişim Numarasıl
iletişim Numarası 2

Başvuruyu

yapan ve kil ise:

KimlikTürü

0KKTC

~-~lik/Pm port No ı
Soyadı

Doğum Tarihi
irtibat telefonu

0Tc

ıı,ııı,ıııııııııııııııııııııı
Taşıma işlemi iptal Edilecek Numara Bilgileri

~~:iıc~:=:~:;~:~::ı:ı:~ıcı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
1

Numara(lar)

lllilliilli lllilliilli
.....j .....f .......... tarihinde yapılmış olan, bu formda yer alan numaranın/numaraların
ilişkin talebimden vazgeçiyorum.
imza:
Adı, Soyadı

:

Tarih:

taşınmasına

1

816
EK-3
Şirket Logosu

Referans No:............................................................. .

Tarih:!

1

ı

11

ı

11 1

1

1

1

ı

BiREYSEL ABONELER iÇiN MOBil NUMARA TAŞIMA SAHTECiLiK FORMU
ABONE BiLGiLERİ

KimlikTürü

DKKTC

0Tc

1

1

0Pasaport 0Polis

0Asker

Ooiğer

Kimlik/Pasaport No
Adı
Soyadı
Doğum Tarihi
Önceki Soyadı

iletişim Numarası 1
iletişim Numarası 2

Başvuruyu

yapan vekil ise:

KimlikTürü

~~~ltk/Pa.aport Nal
Soyadı
Doğum Tarihi
irtibat Telefonu

11~111~1111111111111111111111
Numara Bilgileri

Numara(lar)

lllilliilli

11111111111

'

Bu Formda belirtilen numaranın/numaraların ilgili haberleşme sağlayıcısına taşınma süreci bilgim
ve iznim olmadan başlatılmıştır. Bu işlem ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep
ediyorum.
İmza:
Adı, Soyadı

:

Tarih:

817
EK-4
Ş i rket

Logosu

Referans No:.... -------------------------------------·---·--·············-

Tarih:!

1

l1 ı

ı

11

ı

1

ı

ı

1

KURUMSALABONELER iCiN MOBiL NUMARA TASIMA TALEP FORMU
Başvuruda

Bulunan

Kişi

KimlikTürü

~::::Pasaport No

1111111111111111111111111111

ABONE BiLGltERi
Ticaret Sicil No
Ticaret Ünvanı/

:~:~ :::::~~ ~ Illiillilll
ı

ll ı

Talepedilen
taşıma tarihi
Talep edilen

1

ı

00:30-07:59

08:00-15:59

16:00-23:30

D

D

D

taşıma zamanı

Taşınacak

Verici

Numara Bilgileri

Haberleşme Sağlayıcı

Alıcı Haberleşme Sağlayıcı

111111111111111111111

Numar-a(lar}

11111
Numara

Illi

ll

lllllllll

Bloğu

Çoklu numara taşıma talebinde, bir veya birden fazla numaranın herhangi bir
nedenden dolayı taşınamaması durumunda, geriye kalan numaralar taşınsın mı?

Er

Bu Formda belirtilen numaranın/numaralar-ın yukarıda adı geçen alıcı haberleşme sağlayıcısına
bilgilerin, alıct haberleşme sağlayıcısı tarafından numara taşıma sürecinde
gerekli birimlere ver-ilmesine ve bu işlemin kendi adıma alıcı haberleşme sağlayıcısı tarafından
yürütülmesine onay veriyorum.
imza:
taşınmasına ilişkin

Adı, Soyadı

:

Tarih:

Bu

fomı

ile yapdan numara

Abonenin

taşıma

talebi, verici

alıcı haberleşme sağlayıcısı

haberleşme sağlayıcısı

ile olan abonelik

sağlayıcısına karşı

halfhazırdaki

Yas~sı

olan

haberleşme sağlayıcısı

ile olan abonelik
sözleşme;ıi

de

mali yükümlülükleri

uyannca hak ve yükümlülüklere tabi dir.

ile olan abonelik

sözleşmesi numaranın
ayııı

tarih itiban ile

numaranın taşınması

fiilen

sözleşnıesini

taşınması

ile

fesih talebi

yürürlüğe

fesholunmuş sayılır.

anlamını taşır.

girer. Abonenin verici

Abonenin mevcut

haberleşme

lle sona ermez. Abone 6/2012 Elektronik Haberleşme

818
EK-S
Şir ke t

Logosu

Referans N o: ......................................................._____ _

Tarih:!

ı

ı

1

ı

ı

ı

1

ı

ı

ı

ı

ı

KURUMSAl ABONElER iCiN MOBil NUMARA TASIMA iPTAl FORMU
Başvuruda

Bulunan

Kişi

~~~~Pa•aport Nollllllllllllllllllllllllllll
ABONE BiLGiLERi
Ticaret Sicil No
Ticaret Ünvanı/

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

ı

1

~:::::::::~ ~ Illiilliilli ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı

Talep edilen
taşıma tarihi

ı

ı

ı 1ı

ı

ı1ı

ı

ı

ı

ı

o o :o0-07 :·sg

Talep edilen

08:00-15:59

D

taşıma zamanı

16:00- 23:59

D

D

Taşıma işlemi iptal Edilecek Numara Bilgileri

~;.:~c~::::ı:;!:::;.~;~:cı

Numam(la']
Numara

Bloğu

ı ı ı ı ı ı

1

11111

11111

11111111111

ı

ı

ı

ı

1

ı

ı

ı

ı

ı

1-

ı

ı ı ı ı

ı

ı

ı

ı

1

ı

ı ı ı ı ı- ı ı ı ı

ı

ı

ı

ı

1

.... ./.... ./.......... tarihinde yapılmış olan, Şirketimiz/Kurumumuz adına kayıtlı bu formda belirtilen
numaranın/numaraların, yukarıda adı geçen alıcı işletnıeciye taşınmasına ilişkin talebimizden
vazgeçiyoruz.
imza:
Adı, soyadı

:

Tarih:

...... .................................................. ..

1

819
EK-6
Şirket

Logosu

Referans No: ..............................................................

Tarih: ı

ı ı 1ı ı ı 1ı ı ı ı ı

KURUMSAL ABONELER iCiN MOBiL NUMARA TASIMA SAHTECiLiK FORMU
Başvuruda

Bulunan

KimlikTürü

Kişi

0KKTC

0Tc

0Pasaport 0Polis

0Asker

0Diğer

~~:~~Pasaport Nollllllllllllllllllllllllllll
ABONE BilGilERi
Ticaret Sicil No
Ticaret Ünvanı/

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı
ı ı

KurumAdı

irtibat telefonu 1
irtibat telefonu 2

ı ı

ı ı ı ı

ı ı ı ı ı ı

ı ı

lllilliilli
Numara Bilgileri

Numara(lar)

Numara Bloğu

ı.__ı.____.____.____.____.____.____ı...__..ı.__..Jı'----Jı - ı ı ı

1

Bu Formda belirtilen numaranın/numaraların ilgili haberleşme sağlayıcısına taşınma süreci bilgim
ve iznim olmadan başlatılmıştır. Bu işlem ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep
ediyorum.
imza:
Adı, Soyadı

:

Tarih:

820
EK-7
Şirket

Logosu

Ta ri h: ._l_.__.._1/_._1_,___._1__,/IL---1---'----"-----'

MOBiL NUMARA iADE FORMU
iade Edilen Numara ve Haberleşme Sağlayıcı Bilgileri

ı ı

Haberleşme Sağlayıcı

ı ı

ı ı

ilgili Numaraların Sözleşme Bitiş Tarihi
iade Edilen Mobil Numaralar

1111111111111111111111
NOT: iade edilmek istenen numaralar 10 adetten fazla ise bu dökümana ek yapılacaktır. Ancak sadece sözleşme bitiş tarihleri aynı olan
numaralartoplu olarak iade edilebilir.

tahsisli olduğu haberleşme sağlayıcıya iade edilmesi, ilgili diğer
bu iade işleminin duyurulması ve bu işlemin kendi adıf'!la
Kurumdaki NTS sistemi tarafından yürütülmesine onay veriyorum.
Bu Formda belirtilen

numaraların

haberleşme sağlayıcıianna yapılan

E-imza:

