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(6/2012, 21/2014, 39/2016, 27/2019 ve 31/2019 
Madde 63

63’üncü 
maddes

1. Bu Tüzük, “Mobil Terminal Telsiz ” olarak
isimlendirilir.

Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Tüzükte

(1) “Abone”,

r.
“Aktif Abone”, bir)

veri (data)

“Asgari Yükleme”, 

“Bakiye”, nen ve/veya bulunan

Ön ödemeli abonenin 
kesinle ile içinde bulunulan aya ait

kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik,

Telekomünikasyon

hi üzerinden

sinyaller ile

Sayı: 670
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6/2012
21/2014
39/2016
27/2019
31/2019

küçük veri (data) boyutundaki hizmet veya 

kesi”, herkesçe 

“Kamusal H , K

.
“Kurul”, Bilgi Teknolojiler
“Kurum”

“Telsiz”, A

a vermeye veya almaya 

“Yasa”
Ön ödemeli her abonenin

sistemindeki 

asa’da yer alan 

Amaç 3.

her aktif abone
ücre

Kapsam 4. Bu Tüzük; 

m abonelerini kapsar.

5. Bu T

(1)

y

(2) Tüketi

(3)

(4) me hizmetlerinin düzenlenmesinde karar

,

(5)
ara uygun
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Ücretlerin Belirlenmesi, ve 

Telsiz Ruhsat 
ve 

Ücretlerinin 
Belirlenmesi

30.03.2015
R.G. 50
EK III
A.E. 244

Ön Ödemeli 
Abonelerden
Telsiz Ruhsat 
Ücretinin
Tahsil Edilmesine

20.05.2016
R.G. 64
EK III
A.E. 329

Ön Ödemeli 
Abonelerin

Ücretlerinin
Belirlenmesi ve
Tahsil Edilmesine 

6. (1) mobil ele

sistemlerinde ka her bir fatura hat 
abonesi Ücret ile belirlenen 
kurallar ödenir.

(2)
ci)

7. (1) Telsiz Ruhsat Ücreti, abonelik

s
ve ön ödemeli ve 

hat abonesinden bir defaya mahsus olmak üzere
tahsil edilir.

(2)
numar den tekrar Telsiz Ruhsat

Ücreti tahsil etmezler.

ir edilmesi, abonelik 

abonelik 
aboneden tekrar 

telsiz ruhsat ücretini tahsil ederler.

8. (1)(A)
edilecek ilk , ’inci maddede 
belirtilen 
edilen telsiz ruhsat ücreti ile birlikte içinde bulunulan aya 
mahsuben 

aranmaz.

(C) Haberl aboneden tahsil edilen Telsiz
K
edilmez.
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(2) (A) 
takip eden aylar için , ,

:

(a) (i) , a
borcunu tahsil edecek kadar halinde
öncelikli olarak ve her halükârda abonenin hizmet 

borcunu tahsil 
eder.

(b) (i) H
tahsil edecek kadar bakiye bulunmayan abonelerin, her 
abone için belirlenen kadar 
yükleme arlar.

(ii)
halinde öncelikli olarak ve her
halükârda

(iii) çinde bulunulan ay için p
tel

(c)
e bulunulan ayda aktif

borç içerisinde yer alan içinde bulunulan aya ait
önceki aylara

ni günceller.

(3) H
bu maddede

.
sistemden silinmesi halinde

tahsil edil ile birlikte 
Kuruma raporlar.
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Ücretlerinin 
Belirlenmesi ve
Tahsil Edilmesine 

Telsiz Ruhsat ve

Ücretlerinin
Faturalarda 
Gösterilmesi

9. , aktif abone takip eden
ve sadece aktif olma n n

için tahsil edilir.

10. (1) için düzenledikleri
ini

belirtirler.

(2) Telsiz ruhsat ve telsiz ücreti ,

geliri olarak kaydedilmezler.

Yükümlülükleri 

11. (1) Ücretlerin Tah H

telsiz

etmekle yükümlüdür.

(2) Ücretlerin H : H
, aktif abonelerden tahsil edilen telsiz ruhsat ve telsiz

telsiz ruhsat ve telsiz 
ücretinin ilk 

(B) Ön ödemeli hat aboneleri için ise, telsiz ruhsat ve telsiz
5’inci

Kurum ta anka

(3) Raporlama : H

Kurum
arak

Kuruma
iletmekle yükümlüdürler.

(4) Aktif Abonelerin Tespit Edilmesi : H
,

sistemlerindeki tespit etmekle
yükümlüdürler.
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(5) : H
ak

en az 5
üdürler.

(6) :
asgari yükleme dahil 

ri almakla yükümlüdürler.

(7) :
lar, en az yükleme tut

abonenin a

ler.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Muafiyet 

Usul ve Esaslar

12. (1) Kurum, 

tlerini ödemekten muaf 
tutabilir.

(3)

rapor istem
sahiptir. 

13.

14. aktif
abonelerin tespiti, abonelerin bilgilendirilmesi, asgari yüklemenin
belirlenmesi, , raporlama ve
Kurum’a 
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KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde 
Mevcut Abonelerden 

Ruhsat Ücreti 

Geçici Madde 

n Kurallar
20.12.2012
R.G. 210
EK III
A.E. 670

1. h

2. Mobil
Terminal Telsiz Ücretlerine Dair Tüzük u
edilemeyen tüm borçlar yürürlülük tarihinde birikmi
borca dahil edilir.

Yürütme Yetkisi

Yürürlükten 

20.12.2012
R.G. 210
EK III
A.E. 670

15. Bu Tüzük ele
yürütülür.

16. yürürlükte
bulunan 

tlerine Dair
Tüzük” yürürlükten kalkar.

17. Bu Tüzük, 01 Ocak 2021 tarihinde
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