Genel Yetkilendirme Süreci

Kimler Genel
Yetkilendirme
Alabilir?

Hangi Belgeler
Temin Edilecek?

Bu doküman gen el b ilgi ve reh ber amaçl ı
olup bu rada belir tilen konul ar Y asa,
09.05.201 4 R.G.111 EKIII A.E.295 sayılı
Yetkilendir me, Numaralan dır ma ve
Spe ktrum Tüzüğü ve d iğer ikinci l
düzenl eme lere aykırı yorumlan amaz.

Dikkat Etmem
Gerekenler
Nelerdir?

Ne zaman
Yetkilendirilirim?

1) Yetkilendirildiğiniz kapsam da
elektronik haberle şme şebekeleri
kurabili r, işletebilir ve e lektron ik
hab erleşme h izmetlerini sunab ilirsiniz.

1) Ana S özleşme ve Tüzüğünde
belirtilen gayeler kısmında
sadece
elektronik
haberleş me
kapsamında
maddeler bulunm alı ve bunla r ha ricinde
farklı
faaliyetler
için
madde
bulunm amalıdır.

1) Gen el Y etkile ndirme Bildirim Form u
2) Resmi Kab z Memurluğu ve
Mukayyitlik Daire sind en alın mış Şirk et
Onay ve Yükümlü Kayıt Belgesi
3) Şirket Ana Sözleş me ve Tüzüğü
Elektronik haberl eşme hizmeti
sunmak, elektronik haberle şme
şebekesi kurmak veya elektronik
hab erleşme şebe kesi işletmek isteye n
ve K.K.T.C de kurulmuş o lan Tü zel
kişiler Gene l Y etkilend irme a labilirle r.

4) Noter O naylı İmza Sirküleri
5) Kur um tarafın dan istene bilecek diğer
bilgi ve be lgeler.

2) Genel ye tkilendirme kapsam ındaki
faaliyetlerin y ürütülme si ile ilgili
olarak;
A) ölçüm, inceleme, araştırma yapabilir
B) tesi sat kurabil ir
C) tamir edeb ilir
D) ben zer i çalışmala r yapa bilir.

Aşağıdaki 2 Madde tercihen ilk g aye ler
olar ak sözleşme ve tüzükte yer almalıdır:
(1) Elektronik haberl eşme hizmeti sunmak
veya el ektron ik habe rleşme şebekesi
kurmak veya i şle tmek.
(2) Bilg i ve iletişim te kno lojileri sektörü
kapsamınd a mal, hizmet, bakım ve
dan ışmanlık faaliyetl erinde bul unmak.

2) Bildirim formunda yer ala n ve
yapılm ası pla nlanan hizm et v e/vey a
şebeke nin
A) detayları,
B) tekn ik özellikleri,
C) sağlan aca ğı veya kurula ca ğı coğrafi
bölg e.

6) Bild irimde bulunu lan yıl için belirlen en
ciro öngörüsü ve b u ö ngörüye karşılık
3) Tüm bi lgi ve belg elerde ilgil i Tüzel
Kur um tarafın dan hesaplan an Kurum
Kişinin kaş esi olmalıdır.
İdari Ücret yatırımına ilişkin banka
dekont u.
4) Yetki lendirmen izin kapsamı bildir im
formunda beyan edil en elektro nik
hab erleşme h izmeti ve/veya şebe kesinin
detayları, tekn ik özellikleri, hizmet veya
şebekenin sağlan acağı veya kuru laca ğı
coğraf i bölge ile sınırlıdır.
5) Bild irim formu ile birlikte içinde bulu nulan
yıla ait ciro öng örüsünün de Ku ruma
bild irilmesi ve belirtilen ciro üze rinden
Kur um İdari Ücre t yatırımının
Tamamlanması gere kmekte dir.

Haklarım
Nelerdir?

1) Tüm bi lgi ve belg elerin eksi ksiz
olması hal inde, Kur um kayıtlarına
alındığı tarihten itibaren 7 (Yed i) gün
içinde Gen el Y etkilen dirme Belgesi
Kur um dan imza karşılığ ı te slim alınır.
2) Gerçekleştir diğiniz bild irimde
eksiklikleri n ol ma sı h alinde,
eksiklikleri n gi derilmesi için Ku rum
tarafınd an en fazla 15 (Onb eş) gün e
kadar süre ve rilir. Bu sürenin sonun a
kadar eksi kliğ in g iderilmemesi halinde
ise bild iriminiz gerçekleştirilmemiş
sayılır.

3) Girm e ye tkisi kapsam ında, ilgili
mev zuat kapsam ında y etkili olan ilgili
diğer m akam lardan gerekli izinleri
almak kay dıyla;
A) taşınmaz mala gi rebilir
B) gere kli işlemleri gerçekleşti rebilirle r
C) herh angi bir soka ğı açabilir, kıra bilir
ve/veya kazabilir
D) herh angi bir elektronik h aberle şme
şebekesi tesisatını d öşe yeb ilir,
E) kullanıcıla rına su getiren ana boru lar
hari ç herh angi bir borun un pozisyonu nu
değ iştirebi lirler.
4) Yetki lendirild iğiniz kapsamda
gereken y azılım ları, ciha zları ve diğer
altyapıya iliş kin şebekeyi kurabilir
veya ilg ili mevzuata uyg un olarak diğer
hab erleşme sağla yıcılar dan te min
ede bilirsiniz.
5) Sistem le rinizi ve şebekenizi
gelişen teknolojilere göre gelişt irmek
ve i lgili me vzuat çerçevesinde diğ er
hab erleşme sağla yıcılar a kulla ndırma k
hakkına sahipsiniz.
Diğer haklarınız için bkz. 09.05.201 4
R.G.111 EKIII A.E.295 Yetkilendir me,
Numaralan dır ma ve Spektr um Tü züğ ü
Üçü ncü Kısım

Yükümlülüklerim
Nelerdir?

1) Gen el yetki lendirme kapsamınd a
Yetkilendir me, Numaralan dır ma ve
Spe ktrum Tüzüğünd e beli rtile n
hizmet kalitesi ölçütleri ve h izmet
seviyel erine uymakla, ilgili veriler i
Kur uma gö ndermekle ve hi zmetin
kesintisiz o larak sun ulması için
gere ke n ö zen i gö stermekle
yüküml üsünüz.

2) Gen el yetkilendir me kapsamın daki
bir hab erleşme sağla yıcı olar ak her yıl
Kur um ida ri ü cretini ödemekle
yüküml üsünüz.
3) Sund uğun uz elektronik haberle şme
hizmetl eri kap samında, Kur um
tarafınd an belirle nen ölçütlere ilişkin
üç a ylık bil gileri içeren rapo rlarunu zu
her yıl Ocak, Nisa n, Temmu z ve E kim
ayın ın sonuna kadar Ku ruma
gön dermekle yükümlüsünüz.
4) Mevzuatl a b elirlene n d iğer
yüküml ülükleri ye rine getirmekle
yüküml üsü nüz.

Diğer yükü mlü lükleriniz için bkz.
09.05.201 4 R.G.111 EKIII A.E.295
Yetkilendir me, Numaralan dır ma ve
Spe ktrum Tüzüğü
Dördün cü Kısım

