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1. Bu Tüzük, Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair 
(Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Tüzük” 
olarak anılan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük 
ile birlikte okunur. 

 
Esas 
Tüzüğün  
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
2’nci 

 
2. Esas Tüzük, 2’inci maddesinde bulunan “Cihaz” tefsirinden hemen 

sonra aşağıdaki yeni “Detaylı Çağrı Kaydı (CDR: Call Detail 
Record)” ” tefsiri eklenmek suretiyle değiştirilir: 

          “Detaylı Çağrı Kaydı (CDR: Call Detail Record)”, herhangi bir             
terminal donanımından geçen telefon konuşması veya başka bir 
telekomünikasyon işlem (kısa mesaj, mobil internet vb) 
ayrıntılarını belgeleyen bir telefon santrali ya da diğer 
telekomünikasyon ekipmanları tarafından üretilen bir veri 
kaydıdır.” 

 
Esas Tüzüğün 
7’nci 
Maddesinin  

 
3. Esas Tüzük, 7’nci maddesinin (2)’nci ve (3)’üncü fıkraları kaldırılmak 
ve yerine aşağıdaki yeni (2) ve (3) fıkraları konmak suretiyle değiştirilir: 
 

Değiştirilmesi     “  (2) 
 
 
       (3) 

Kurum, Haberleşme Sağlayıcılar aracılığı ile siyah listede yer 
alan cihazların kullanıcılarına, IMEI numaralarının siyah 
listede olduğuna dair kısa mesaj gönderir. 
Abone numaraları ile eşleştirme yapılarak kullanıma açılanlar 
hariç olmak üzere siyah listeye giren; 
(A) Kayıp ve çalıntı ihbarı yapılmış cihazların elektronik 

haberleşme bağlantısını yirmi dört saat içerisinde, 
(B) Kayıt işlemleri tamamlanmayan ve kaçak olduğu tespit 

edilen cihazların elektronik haberleşme bağlantısı, 
12’inci maddenin (3)’üncü fıkrasında belirtilen ve 
aboneye kısa mesaj gönderilen tarihten itibaren toplam 
60(Altmış) günün sonunda, 

(C) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazların 
elektronik haberleşme bağlantısı, aboneye kısa mesaj 
gönderilen tarihten itibaren 30(otuz) günün sonunda 



kesilir.” 
 

Esas Tüzük 
11’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esas Tüzük, 11’inci maddesinin (3)’üncü ve (4)’üncü fıkraları 
kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni  (3)’üncü ve (4)’üncü fıkraları 
konmak suretiyle değiştirilir. 
 
“ (3) Kurum, beyaz listeye kayıt koşullarını taşıyan cihazlara ait 

IMEI numaralarını ilk kez kullanılarak hizmet alınan MSISDN 
numarası ile geçici kullanıma açar ve bu tüzük ve ilgili usul ve 
esaslara uygun olarak ithal edilip edilmediğinin tespiti için ise 
bilgi ve belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yapar. 

(4) Yapılan kontroller sonucunda bilgi veya belgelerinde 
uygunsuzluk tespit edilen cihazlara ait IMEI numaraları, beyaz 
listeye alınmaz ve 12’nci maddenin (3)’üncü fıkrasında 
belirtilen süre içerisinde sadece eşleştirildiği MSISDN 
numarası ile kullanımına izin verilir." 

 
 
 

Esas 
Tüzük 12’nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Esas Tüzük, mevcut 12’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 
yeni 12’nci madde konmak suretiyle değiştirilir. 
 
“  
Kaçak Cihaz 
Kullanımı 

12. Kaçak cihazların MCKS tarafından tespit 
edilmesinden sonra; 

                          
(1) Cihazın, MCKS’ye kayıt edilinceye kadar, 

sadece eşleştirildiği ve ilk kez kullanılarak 
hizmete alınan MSISDN numarası ile 
kullanımına izin verilir. 

(2) Cihaza ait MCKS kayıt işleminin, Tüzüğün 
7’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca 
kullanıcıya gönderilen mesaj tarihinden 
itibaren 60(Altmış) günün sonunda 
tamamlanması gerekir. 

(3) Cihazın kullanılması ile oluşan birikimli veya 
eklenerek artan CDR kayıtlarının cihazın ilk 
kullanılmasından itibaren 1 yıl süre içinde 60 
güne ulaşması halinde ilgili cihaz siyah 
listeye alınarak kapatılır. 

(4) Cihazın MCKS’ye kayıt başvuru süresi olan 
ve yukarıda (3)’üncü fıkrada belirtilen 60 gün 
her yıl için yenilenir.” 

 
 
 



Esas 
Tüzük 13’üncü 
Maddesinin 
Yürürlükten 
Kaldırılması 
 

6. Esas Tüzük, 13’üncü maddesi yürürlükten kaldırılır.  

 
Esas Tüzük 
14’üncü 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
 
 

 
7. Esas Tüzük, 14’üncü maddesi 13’üncü madde olarak yeniden 
sayılandırılmak ve mevcut 14’üncü madde kaldırılmak ve yerine 
aşağıdaki yeni 13’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir. 
 
“    

 Tamir, Bakım   
Onarım 
İşlemleri 

13. Elektronik kimlik bilgisini sahip cihazların 
tamir, bakım ve onarım işlemlerinde IMEI 
numarasına sahip yedek parçaların 
kullanılması durumunda, Kuruma önceden 
yedek parça olarak bildirilmiş olan ve siyah 
listede yer alan IMEI numaraları tamir 
işleminden sonra Kuruma yapılacak bildirim 
ile kayıt ücreti “alınmaksızın beyaz listeye, 
tamiri yapılan cihaza ait eski IMEI numaraları 
ise siyah listeye alınır.  
       Ancak aksinin tespiti halinde bu Tüzüğün 
(14)’üncü madde kuralları uygulanır.” 

 

 
 
Esas Tüzük 
15’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
 
 
Esas Tüzük 
16’ncı 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
 
 
 
Esas Tüzük 
17’nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 

 
 
8. Esas Tüzük, 15’inci maddesi 14’üncü madde olarak yeniden 
sayılandırılmak ve (1)’inci fıkra kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
(1)’inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir. 
 
“  (1) Her bir kayıt dışı cihazın ve/veya IMEI bilgisine sahip yedek 

parçanın kayıt edilmesi için Kurum’a kayıt ücreti ödenir.” 
 
9. Esas Tüzük, 16’ncı maddesi 15’inci madde olarak yeniden 
sayılandırılmak ve (2)’nci fıkra kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’ 
nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir. 
 
“  (2) Elektronik kimlik bilgisi değiştirildiği tespit edilen cihazlara ait 

IMEI numaraları 7’inci maddenin (3)’üncü fıkrasının (C) 
bendinde belirtilen sürenin sonunda siyah listeye alınır.” 

 
10. Esas Tüzük, 17’nci maddesi 16’ncı madde olarak yeniden 
sayılandırılmak ve mevcut 17’nci madde kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 
yeni 16’ncı madde konmak suretiyle değiştirilir. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“  
Elektronik          
Kimlik Bilgisi 
Başka 
Cihazlara 
Kopyalanmış 
Gerçek Cihazın 
Tespiti 
 

16. (1)(A) Kurum, elektronik kimlik bilgisinin 
başka cihazlara kopyalandığını tespit 
ettiği gerçek cihazın ilk olarak 
kullanıldığı abone numarasının 
belirlenmesi için; tüm haberleşme 
sağlayıcılara ait detaylı çağrı 
kayıtları (CDR) üzerinde inceleme 
yapar ve ilk kullanıcının abone 
numarasını tespit eder. 

       (B) Elektronik kimlik bilgisinin 
değiştirildiğine dair tespitlerin 
ve/veya analizlerin yapıldığı günden 
önceki 45 (kırkbeş) gün içerisinde 
hiç CDR üretmeyen bir kullanıcıya 
ait abone numarası, belgeler ile ilk 
kullanıcısının kendisi olduğunu 
Kuruma ispatladığı ve Kurumun 
onayladığı durumlar hariç olmak 
üzere, ilk kullanıcı olamaz. 

       (C) İlk kullanıcının abone numarası bu 
maddenin 1’inci fıkrasının (B) bendi 
ile çelişmeyen en eski abone 
numarası olacaktır. 

 (2) Kurum, abone numarasının tespit 
edilemediği ve/veya aboneler tarafından 
Kuruma yapılan ilk kullanıcıya ait itiraz 
başvurularının değerlendirilmesinde 
aşağıdaki yöntemleri izler: 

  (A) Kurum, elektronik kimlik bilgisinin 
başka cihazlara kopyalandığını tespit 
ettiği gerçek cihazın tespiti için ilgili 
cihazın ithalatçısı, dağıtıcısı veya 
üreticisinden alınan cihaz fatura 
bilgileri, IMEI numarası ve diğer ilgili 
bilgi ve/veya belgeleri kullanıcıdan talep 
eder 

  (B) Kurum, ithalatçı, dağıtıcı ve/veya 
üreticiden alınan kullanıcıya ait cihaz 
fatura bilgileri ile Kurum tarafından 
kullanıcıdan talep edilen diğer bilgi 
ve/veya belgelere dayanarak esas 
kullanıcının abone numarasını tespit 
eder. 

 (3) Elektronik kimlik bilgisinin başka cihazlara 
kopyalandığı tespit edilmiş gerçek cihaza ait 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esas Tüzük 
18’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
Esas Tüzük 
19’uncu 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMEI numarası için yukarıdaki (1)’inci 
fıkrada tespit edilen abone numarası ile 
yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirlenen abone 
numarası arasında farklılık olması halinde, 
Kurum tarafından bilgi ve/veya belgelere 
dayandırılarak tespit edilen abone numarası 
dikkate alınır. 

 (4) Kurum, elektronik kimlik bilgisi 
kopyalandığı tespit edilmiş cihaza ait IMEI 
numarası ile yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci 
ve/veya (3)’üncü fıkraları çerçevesinde tespit 
edilen abone numarasını eşleştirir. 

 (5) Elektronik kimlik bilgisi kopyalandığı tespit 
edilmiş cihaza ait IMEI numarası eşleştirme 
yapılan abone numarası ile kullanılmak 
üzere eşleştirilmiş beyaz listeye alınır. 

 (6) Kurum gerek duyması halinde haberleşme 
sağlayıcılardan yukarıdaki (1)’inci fıkrada 
geçen abone numarasının tespit edilmesini 
isteyebilir. 

 (7) Yukarıdaki (1)’inci, (2)’nci ve/veya (3)’üncü 
fıkralardaki yöntemler ile elektronik kimlik 
bilgisi kopyalanmış gerçek cihazın tespitinin 
yapılamadığı durumlarda, Kurum, alacağı bir 
karar ile gerçek cihazın tespitini yapabilir.” 

 
 
11. Esas Tüzük, 18’inci maddesi 17’nci madde olarak yeniden 
sayılandırılmak suretiyle değiştirilir. 
 
 
 
12. Esas Tüzük, 19’ncı maddesi 18’inci madde olarak yeniden 
sayılandırılmak ve (2)’nci fıkra kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2)’ 
nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir. 
 
“  (2) Cihaz kullanıcısı; adını ve soyadını, kimlik numarasını, yabancı 

uyruklu olması halinde pasaport numarasını, doğum tarihini, anne 
kızlık soyadını, abone numarasını, bilmesi halinde cihazın IMEI 
numarasını ve cihazda en son kullanılmış MSISDN numarası ile 
alınan mobil hizmetler hakkındaki bilgileri ihbarda bulunması 
sırasında bilgi ve ihbar merkezi görevlisine vermekle 
yükümlüdür.” 

 
 



Esas Tüzük 
20’nci, 21’inci, 
22’nci ve 
23’üncü 
Maddelerinin 
Değiştirilmesi 
 

13. Esas Tüzük, 20’nci, 21’inci, 22’nci ve 23’üncü maddeler sırası ile 
19’uncu, 20’nci, 21’inci ve 22’nci maddeler olarak yeniden 
sayılandırılmak suretiyle değiştirilir 
 
 
 

Yürürlüğe  
Giriş 

14. Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak 
yürürlüğe girer.  

 

    
 


