
Hangi Belgeler 

Temin Edilecek?

Dikkat Etmem 

Gerekenler 

Nelerdir?

Ne zaman 

Yetkilendirilirim?

Haklarım 

Nelerdir?

Yükümlülüklerim 

Nelerdir?

Elektronik haberleşme hizmeti 

sunmak, elektronik haberleşme 

şebekesi kurmak veya  elektronik 

haberleşme şebekesi işletmek isteyen 

ve K.K.T.C de kurulmuş o lan Tüzel 

kişiler Genel Yetkilendirme a labilirler.

1) Ana Sözleşme ve Tüzüğünde 

belirtilen gayeler kısmında  sadece 

elektronik haberleşme kapsam ında 

maddeler bulunmalı ve bunlar haricinde 

farklı faaliyetler için madde 

bulunmamalıdır.

Aşağıdaki 2 Madde tercihen ilk gayeler 

olarak sözleşme ve tüzükte yer almalıdır :

(1) Elektronik haberleşme hizmeti sunmak 

veya elektronik haberleşme şebekesi 

kurmak veya işle tmek.

(2) Bilg i ve iletişim teknolojileri sektörü 

kapsamında mal, hizmet, bakım ve 

danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak.

2) Bildirim formunda yer alan ve 

yapılması planlanan hizmet ve/veya 

şebekenin 

A) detayları, 

B) teknik özellikleri,

C) sağlanacağı veya kurulacağı coğrafi 

bölge.

3) Tüm bi lgi ve belgelerde ilgil i Tüzel 

Kişinin kaşesi olmalıdır.

4) Yetki lendirmenizin kapsamı bildir im 

formunda beyan edilen elektronik 

haberleşme h izmeti ve/veya şebekesinin  

detayları, tekn ik özellikleri, hizmet veya 

şebekenin sağlanacağı veya kuru lacağı 

coğrafi bölge ile  sınırlıdır.  

5) Bild irim formu ile birlikte  içinde bulunulan 

yıla ait ciro öngörüsünün de Kuruma 

bild irilmesi  ve belirtilen ciro üzerinden 

Kurum İdari Ücret yatırımının 

Tamamlanması gerekmektedir.

1) Genel Yetkilendirme Bildirim Formu

2) Resmi Kabz Memurluğu ve 

Mukayyitlik Dairesinden alınmış Şirket 

Onay ve Yükümlü Kayıt Belgesi

3) Şirket Ana Sözleşme ve Tüzüğü

4) Noter Onaylı İmza Sirküleri

5) Kurum tarafından istenebilecek diğer 

bilgi ve belgeler. 

6) Bild irimde bulunulan yıl için belirlenen 

ciro öngörüsü ve bu öngörüye karşılık 

Kurum tarafından hesaplanan Kurum 

İdari Ücret yatırımına ilişkin  banka 

dekontu.

1) Tüm bi lgi ve belgelerin eksiksiz 

olması hal inde, Kurum kayıtlarına 

alındığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün 

içinde Genel Yetkilendirme Belgesi 

Kurum dan imza karşılığ ı teslim alınır. 

2) Gerçekleştirdiğiniz bild irimde 

eksikliklerin olması halinde, 

eksikliklerin giderilmesi için  Kurum 

tarafından en fazla 15 (Onbeş) güne 

kadar süre verilir. Bu sürenin sonuna 

kadar eksikliğ in g iderilmemesi halinde 

ise bild iriminiz gerçekleştirilmemiş 

sayılır.  

1) Yetkilendirildiğiniz kapsamda 

elektronik haberleşme şebekeleri 

kurabili r, işletebilir ve e lektronik 

haberleşme h izmetlerini  sunabilirsiniz.

2) Genel yetkilendirme kapsamındaki 

faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili 

olarak;  

A) ölçüm, inceleme, araştırma yapabilir 

B) tesisat kurabil ir

C) tamir edebilir

D) benzer i çalışmalar yapabilir.

3) Girme yetkisi kapsamında, ilgili 

mevzuat kapsamında yetkili olan ilgili 

diğer makamlardan gerekli izinleri 

almak kaydıyla;   

A) taşınmaz mala gi rebilir

B) gerekli işlemleri gerçekleşti rebilirler 

C) herhangi bir sokağı açabilir, kırabilir 

ve/veya kazabilir  

D) herhangi bir elektronik haberleşme 

şebekesi tesisatını döşeyebilir, 

E) kullanıcılarına su getiren ana borular 

hariç herhangi bir borunun pozisyonunu 

değiştirebi lirler. 

4) Yetki lendirild iğiniz kapsamda 

gereken yazılımları, cihazları ve diğer 

altyapıya ilişkin şebekeyi kurabilir 

veya ilg ili mevzuata uygun olarak diğer 

haberleşme sağlayıcılardan temin 

edebilirsiniz. 

5) Sistemlerinizi ve şebekenizi 

gelişen teknolojilere göre gelişt irmek 

ve i lgili mevzuat çerçevesinde diğer 

haberleşme sağlayıcılara kullandırmak 

hakkına sahipsiniz.

Diğer haklarınız için bkz. 09.05.2014 

R.G.111 EKIII A.E.295  Yetkilendirme, 

Numaralandırma ve Spektrum  Tüzüğü 

Üçüncü Kısım 

1) Genel yetki lendirme kapsamında 

Yetkilendirme, Numaralandırma ve 

Spektrum  Tüzüğünde  beli rtilen 

hizmet kalitesi ölçütleri ve h izmet 

seviyelerine uymakla, ilgili  veriler i 

Kuruma göndermekle ve hizmetin 

kesintisiz o larak sunulması için  

gereken özeni göstermekle 

yükümlüsünüz. 

 

2) Genel yetkilendirme kapsamındaki 

bir haberleşme sağlayıcı olarak her yıl 

Kurum idari ücretini ödemekle 

yükümlüsünüz. 

3) Sunduğunuz elektronik haberleşme 
hizmetleri kapsamında, Kurum 
tarafından belirlenen ölçütlere ilişkin 
üç aylık bilgileri içeren raporlarunuzu 
her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 
ayının sonuna kadar Kuruma 
göndermekle yükümlüsünüz.

4) Mevzuatla belirlenen d iğer 
yükümlülükleri yerine getirmekle 
yükümlüsünüz. 

 

Diğer yükümlü lükleriniz için  bkz. 

09.05.2014 R.G.111 EKIII A.E.295 

 Yetkilendirme, Numaralandırma ve 

Spektrum  Tüzüğü 

Dördüncü Kısım

Genel Yetkilendirme Süreci

Bu doküman genel b ilgi ve rehber amaçl ı 

olup burada belir tilen konular Yasa, 

09.05.2014 R.G.111 EKIII A.E.295 sayılı 

 Yetkilendirme, Numaralandırma ve 

Spektrum  Tüzüğü  ve d iğer ikinci l 

düzenlemelere aykırı yorumlanamaz.

Kimler Genel 

Yetkilendirme 

Alabilir?
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