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Madde 29, 30, 59, 63, 75, 86 Tahtında Tüzük 
 

     Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası’nın 
29’uncu, 30’uncu, 59’uncu, 63’üncü, 75’inci ve 86’ncı maddelerinin kendisine verdiği 
yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: 
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1. Bu Tüzük, Ücretler (Değişiklik) Tüzüğü olarak isimlendirilir ve 
aşağıda “Esas Tüzük” olarak anılan Ücretler Tüzüğü ile birlikte 
okunur. 

 
Esas 
Tüzüğün 
4’üncü 
Maddesinin 
Değiştirilmesi  

 
2. Esas Tüzük, mevcut 4’üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 

yeni 4’üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: 
 

          “Kapsam       4. Bu Tüzük; Yasa ile alt ve üst sınırları belirlenen 
bireysel kullanım hakkı tahsis ve kullanım 
ücretlerinin, geçici süreliler de dahil olmak üzere 
telsiz ruhsat ve kullanma ücretlerinin, terminal 
donanımlarının uygunluk değerlendirmesi 
ücretlerinin, güvenlik mesafesinin belirlenmesine 
yönelik elektromanyetik alan şiddeti ölçümleri ve 
sertifikası ücretlerinin, elektronik kimlik bilgisini 
haiz cihazların kayıt ücretlerinin, danışmanlık ve 
yardım ücretlerinin ve mobil terminal telsiz ruhsat 
ve kullanım ücretlerinin belirlenmesine ve bu 
ücretlerin tahsilinde uygulanacak süreçlere ilişkin 
usul ve esasları kapsar” 

   
 
 
Esas Tüzük’e 
Yeni 12’nci 
Madde 
Eklenmesi  
 
 
 
 
 

 
 
3. Esas Tüzük, yeni 12’inci madde eklenmek ve mevcut 12’nci 13’üncü, 
14’üncü, 15’inci madde olarak yeniden sayılandırılmak suretiyle 
değiştirilir. 
 
“  
Mobil 
Terminal 
Telsiz Ruhsat 

12. (1) Yasa ve Mobil Terminal Telsiz 
Ücretleri Tüzüğü uyarınca, mobil 
elektronik haberleşme hizmeti 
veren kamusal haberleşme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esas 
Tüzüğün 7’nci, 
8’inci, 9’uncu 
ve 10’uncu  
Maddelerine 
Bağlı Birinci 
Cetvelin 
Değiştirilmesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ve Kullanım 
Ücreti 

sağlayıcılar, kendi sistemlerinde 
kayıtlı olan tüm faturalı ve ön 
ödemeli aktif abonelerinden bu 
Tüzüğe ekli Birinci Cetvel’de 
belirtilen ücretleri Kurum adına 
tahsil ederler. 

  (2) Mobil terminal telsiz ruhsat 
ücreti, haberleşme sağlayıcı 
tarafından abonelik sözleşmesinin 
imzalanması esnasında sisteme 
kaydı yapılan ön ödemeli ve 
faturalı abonelerden bir defaya 
mahsus olmak üzere Kurum adına 
tahsil edilir. 

  (3) Mobil terminal telsiz kullanım 
ücreti, haberleşme sağlayıcılar 
tarafından kendi sistemlerine 
kayıtlı tüm faturalı ve ön ödemeli 
abonelerinden aktif oldukları her 
ay için tahsil edilir. 

  (4) Ücretlerde değişiklik olması 
halinde kullanılacak yeni ücret, 
değişikliğinin yürürlüğe girdiği 
aydan sonraki 2’nci (İkinci) ayda 
uygulanmaya başlanır.” 

 
 
 
 
4. Esas Tüzük,  7’nci, 8’inci, 9’uncu ve 10’uncu  maddelerine bağlı 

Birinci Cetvel’in 7’nci, 8’inci, 9’uncu, 10’uncu ve 12’nci 
maddelerine bağlı olması, Cetvelde yer alan “TELSİZ ÜCRETLERİ, 
Ücretler (TL)” başlığı altında yer alan “1. TELSİZ RUHSAT 
ÜCRETLERİ (Kayıt Başına)” maddesinin “b. Karasal mobil 
(cellular) telsiz telefon sistemi” alt başlığı altına “2) Sisteme 
kaydolan her abone başına, Kayıt Başına, 0,00090 x ASÜ satırı 
konmak ve “TELSİZ ÜCRETLERİ, Ücretler (TL)” başlığı altında 
yer alan “2. TELSİZ KULLANMA ÜCRETLERİ (HER YIL İÇİN) 
maddesinin “b. Karasal mobil (cellular) telsiz telefon sistemi” alt 
başlığı altına “2) Sistemdeki her aktif abone başına aboneden 
alınacak aylık ücret, Aylık Ücret,   0,000175 x ASÜ” satırı konmak 
suretiyle değiştirilir 

 



 
 
 
Yürürlüğe  
Giriş 

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

  

 

    
 


