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KARAR 
 

: 

Numara kaynağının etkin ve verimli kullanılmasını ve alternatif işletmecilere numara 
tahsisi için planlama yapılabilmesini teminen, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'den 
02/03/2010 tarihli ve 16751–7273 sayılı yazı ile talep edilen numara kullanım durumuna 
ilişkin bilgilerin Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından eksiksiz olarak ve süresinde 
verilmemesi ile numara kullanım durumuna ilişkin olarak 25/02/2010 tarihli ve 201 sayılı 
yazı ile Kuruma yanıltıcı bilgi verilmesi nedeniyle Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye idari 
yaptırım uygulanması ve talep edilen bilgilerin ilgili mevzuata uygun olarak 
gönderilmesinin temini amaçlarıyla; 
 
Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6'ncı maddesine, 12'nci maddesinin ikinci fıkrasının 
(f) bendine, 60'ıncı maddesine, Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin Yetkilendirme 
Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine ve Geçici 4'üncü 
maddesine, Kurumumuzla Türk Telekomünikasyon A.Ş. arasında imzalanan 
Telekomünikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin imtiyaz Sözleşmesinin 27'nci 
maddesine, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından işletmecilere Uygulanacak idari 
Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 5'inci, 6'ncı, 7'inci 
ve 32'nci maddeleri ile Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuata istinaden, 
 
1) Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 

12'nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi, Elektronik Haberleşme Sektörüne 
Ilişkin Yetkilendirme Yönetmeliği'nin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 
ve Kurumumuzla Türk Telekom arasında imzalanan Telekomünikasyon 
Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşmesinin 27'nci maddesine aykırı 
olarak 02/03/2010 tarihli ve 16751–7273 sayılı yazı ile talep edilen numara 
kullanım durumuna ilişkin bilgilerin Kuruma geç gönderilmesi, 02/03/2010 tarihli 
ve 16751–7273 sayılı yazı ile numara kullanım durumuna ilişkin olarak Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.'den talep edilen ve anılan işletmeci tarafından Kuruma geç 
gönderilen bilgilerde 124 adet prefikse ilişkin hiçbir bilgi verilmemesi ve diğer 
prefikslere ilişkin olarak; kullanıma açılma tarihleri, açılan her bir prefiksin 
tanımlandığı santralin kapasitesi, prefikslerde kayıtlı abone numaralarının listesi 
vb. hususların eksik verilmesi, söz konusu İşletmeci tarafından, ilgili mevzuat 
uyarınca boş olduğu halde 25/02/2010 tarihli ve 201 sayılı yazı ekinde boş 
prefiksler kapsamında gösterilmeyen 17.130.000 numara için Kuruma yanlış/yanıltıcı 
bilgi verildiğinden Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye 2009 yılı net satış tutarı olan 
7.549.276.387,55 TL'nin 

 

% 0,025 (yüz binde yirmi beş)’i oranına tekabül eden tutarda 
idari para cezası uygulanması, 

2) 

 

İşbu Kurul Kararı'nın Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içerisinde; Kurum'un 02/03/2010 tarihli ve 16751–7273 sayılı yazısı ile Türk 
Telekomünikasyon A.Ş.'den talep edilen bilgilerden eksik olanların Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. tarafından Kuruma gönderilmesi 

hususlarına karar verilmiştir. 
 


