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MOBİL TERMİNAL TELSİZ ÜCRETLERİNE DAİR TÜZÜK

(20.12.2012- R.G. 210 - EK III - A.E. 670 Sayılı Tüzük)

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI

(6/2012 Sayılı Yasa)

Madde 63 Altında Yapılan Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası’nın 63’üncü
Maddesinin  kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

Kısa İsim 1. Bu Tüzük, “Mobil Terminal Telsiz Ücretlerine Dair Tüzük” olarak
isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Abone” bir haberleşme sağlayıcı ile bu hizmetlerin verilmesi için
yapılmış bir sözleşmeye taraf olan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi
anlatır.
“Aktif Abone” son üç ay içerisinde 1(Bir) dış arama, 1 (Bir) çağrı almış
veya 1(Bir) SMS göndermiş veya veri (data) hizmeti kimlik doğrulaması
gerçekleştirmiş abone “Aktif Abone” olarak tanımlanacaktır,
“Elektronik Haberleşme” elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü
işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik,
manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer
iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini ve alınmasını
anlatır.
“Elektronik Haberleşme Hizmeti” telekomünikasyon hizmetleri ve
yayıncılık için kullanılan şebekelerdeki iletim hizmetleri dahil
(elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden iletilen içeriğin
sağlanmasından veya bunun üzerinde editoryal kontrol icra edilmesinden
oluşan hizmetler ile bilgi toplumu hizmetleri hariç) elektronik
haberleşme şebekeleri üzerinde sinyaller iletilmesinden tamamen veya
kısmen oluşan ve normal olarak bir bedel karşılığında verilen bir hizmeti
anlatır.
“Fesih belgesi” Abonenin, abonelik sözleşmesini feshettiğine dair
işletmeci tarafından hazırlanarak aboneye verilen abone kimlik bilgisi,
iptali yapılan aboneliğe ait telefon numarası veya cihaz bilgisi ve fesih
tarihi gibi bilgileri içeren belgeyi anlatır.
“Haberleşme Sağlayıcı” Yetkilendirme çerçevesinde elektronik
haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi
sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi anlatır,
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“Kamusal Elektronik Haberleşme Şebekesi”, herkesçe kullanılabilen bir
elektronik haberleşme şebekesini anlatır.
“Kamusal Haberleşme Sağlayıcı”, kamusal haberleşme şebekesi
üzerinden kamuya elektronik haberleşme hizmetleri veren haberleşme
sağlayıcısını anlatır ve Telekomünikasyon Dairesini de kapsar.
“Kurul” Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulunu anlatır,
“Kurum” Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumunu anlatır,
“Telsiz”, Mobil cep telefonları da dahil olmak üzere aralarında herhangi
bir fiziki bağlantı olmaksızın elektromanyetik dalgalar yoluyla açık,
kodlu veya kriptolu ses ve veri vermeye, almaya veya yalnızca vermeye
veya almaya yarayan sistemleri anlatır.
“Ücret Tarifesi” Tüzüğün ekinde yer alan telsiz ücretlerine ilişkin
tarifeyi anlatır.
“Yasa” 10/01/2012 tarih ve 6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme
Yasasını anlatır.

Bu Tüzükte yer almayan tanımlar için Yasada  yer alan tanımlar
geçerlidir.

Amaç ve
Kapsam

3. Bu Tüzüğün amacı, telsiz cihaz ve sistemleri için kamusal haberleşme
sağlayıcılardan mobil elektronik haberleşme hizmeti alan aktif
abonelerden alınacak telsiz ruhsat ve telsiz yıllık kullanım izni
ücretlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

İKİNCİ KISIM
Tarife ve Ücretler

Ücretler
ve Tahsilat

4. (1) Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sisteminde abonelerin telsiz
kullanımından kaynaklanan ve Tüzüğe ekli ücret tarifesinde belirtilen
telsiz ruhsatname  ve kullanım izin ücretleri bu Tüzük ile belirlenen
hükümler doğrultusunda aktif aboneler tarafından ödenir.

(2) Aktif abonelerden alınan ruhsatname ve kullanma ücretleri ücret
tarifesinde belirtildiği şekilde aylık olarak, faturalı hatlarda faturaya
yansıtılarak ön ödemeli hatlarda mevcut bakiyeden düşülerek alınır.
Telsiz ruhsat ve kullanım ücretleri kamusal haberleşme sağlayıcıların
faturalarında ayrıca belirtilir, bu ücretler kamusal haberleşme
sağlayıcının herhangi bir mali yükümlülüğünün hesaplanmasında esas
teşkil etmezler ve kamusal haberleşme sağlayıcının geliri olarak
kaydedilmezler.

(3) Aktif abonelerden alınacak yıllık telsiz izin ve kullanım ücretleri bu
Tüzüğün yürürlük tarihi itibariyle uygulanır. Telsiz izin ve kullanım
ücretlerine aktif abonenin faturalı hat sahibi olması halinde takip eden ilk
faturada yer verilir, ön ödemeli abone olması halinde takip eden ayın ilk
gününde ücretler hesabından düşülür.
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Haberleşme
Sağlayıcıların
Yükümlülükleri

5. (1) Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan kamusal haberleşme
sağlayıcılar, kendi sistemlerine dahil aktif abonelerin Kanun uyarınca
Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma
ücretlerini, aktif abonelerinden Kurum adına tahsil ederek Kurum
hesaplarına devretmekle yükümlüdür.

(2) Kamusal haberleşme sağlayıcılar tarafından aktif aboneden telsiz
ruhsatname ve kullanım ücretinin yer aldığı faturanın tahsil edilmesini
takip eden ilk ayın ilk iş gününde, telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti,
Kurum tarafından kamusal haberleşme sağlayıcıya bildirilecek banka
hesabına kamusal haberleşme sağlayıcı tarafından yatırılır.

(3) Kamusal haberleşme sağlayıcılar sistemlerindeki aktif abone
sayılarını tespit etmekle, aktif abone sayılarına ve statüsüne ilişkin
bilgileri en az 5 yıl saklamakla yükümlüdürler.

(4) Haberleşme sağlayıcılar arası geçiş statüsünde abone kayıt işlemi,
numara taşınabilirliği kapsamı haricinde abone tarafından beyan edilen
Fesih Belgesine istinaden yapılır.

Yürütme
Yetkisi

6. Bu Tüzük hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

Yürürlüğe
Giriş

7. Bu Tüzük yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Ek- Karasal Mobil (Cellular) Telsiz Telefon Sistemi Telsiz Ücretleri Tarifesi

Telsiz Ruhsatname ve Kullanım Ücreti
Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi

Sistemdeki her abone başına (aylık) 0,95 TL


