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GİRİŞ  
6/2012 ve 21/2014 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın 86’ncı, 87’nci ve 89’uncu maddeleri 

uyarınca hazırlanan ‘Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük Taslağı’ ile amaçlanan, 

elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara 

elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi, bilgi ve ihbar çağrı merkezinin 

kurulması, ihbarların yapılmasında izlenecek yöntem ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen 

cihazlara ilişkin  usul ve esasları düzenlemektir. 

İlgili Tüzük 12/05/2014-05/06/2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kamuoyu görüşüne 

açılmış ve görüş bildirenler ile 20/05/2014, 20/06/2014 ve 26/06/2014 tarihlerinde ilgili 

görüşleri kapsamında toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Kamuoyu görüşlerini içeren bu belgede belirtilen tarihler arasında yazılı olarak Bilgi Teknolojileri 

ve Haberleşme Kurumu’na görüş bildiriminde bulunanlara ait görüşlere yer verilmiştir. 
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GELİR VE VERGİ DAİRESİ TARİH: 30/05/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

6/2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası tahtında Kurumunuzca hazırlanmış olan Elektronik 

Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük Taslağı incelenmiş ve Bakanlar Kurulu tarafından 

onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir. 

Taslak Maddesi 
(Lütfen Tüzükteki ilgili maddeyi belirtiniz) 

Görüş ve Değerlendirme 
(Lütfen ilgili maddede neden değişiklik, düzeltme veya iptal 

(tüzükten çıkarma) istediğiniz belirtiniz) 

Teklif 
(İlgili maddede yapılacak düzeltme veya değişikliğin 

tüzük taslağında nasıl ifade edilmesi isteiğinizi 

belirtiniz) 

- - - 

 
 

VODAFONE MOBILE OPERATIONS LTD. TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

 

 

Taslak Maddesi 
(Lütfen Tüzükteki ilgili maddeyi belirtiniz) 

Görüş ve Değerlendirme 
(Lütfen ilgili maddede neden değişiklik, düzeltme veya iptal 

(tüzükten çıkarma) istediğiniz belirtiniz) 

Teklif 
(İlgili maddede yapılacak düzeltme veya değişikliğin 

tüzük taslağında nasıl ifade edilmesi isteiğinizi 

belirtiniz) 

Madde 5 

 

 

Yönetmelikte işletmecilere 

MCKS sistemiyle ilgili 

getirilen yükümlülük kendi 

sistemlerini MCKS ile 

uyumlu hale getirmekten 

ibarettir. Bu nedenle 

maddede, MCKS sisteminin 

her türlü kurulum ve işletme 

masraflarının kuruma ait 

olduğunun belirtilmesi 

önem taşımaktadır. 

 

 

Madde (7)(3)(B) 

 

 

Kayıt işlemleri 

tamamlanmayan cihazlar 

için üç aylık süre 

öngörülebilir, fakat kaçak 
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cihazlar için bu sürenin çok 

daha kısa olması gerektiği 

düşünülmektedir. 

 

Madde (7)(5)(C) 

 

Polisin talebiyle listede 

değişiklik yapılabilmesi 

suiistimallere neden olabilir 

mi? 

 

 

Madde (8)(3) Aboneye değişiklik yapma 

hakkı verilmelidir. Aksi halde 

abone cihazı satamayacak 

veya numarasını 

değiştiremeyecektir. 

 

 

Madde (9)(2)(D) Yedek parçanın kullanılması 

halinde durum madde 7/(5) 

ile çelişmeyecek mi? Oraya 

siyah listeden çıkartılma 

durumlarına bunun da 

eklenmesi gerekebilir? 

Ayrıca yönetmelikte yedek 

parçalara ait ımeı 

numaralarının neden siyah 

listeye alındığına dair açıklık 

bulunmamaktadır. 

 

 

Madde (10)(2)(D) Yedek parçanın kullanılması 

halinde durum madde 7/(5) 

ile çelişmeyecek mi? Oraya 

siyah listeden çıkartılma 

durumlarına bunun da 

eklenmesi gerekebilir? 

Ayrıca yönetmelikte yedek 

parçalara ait ımeı 

numaralarının neden siyah 

listeye alındığına dair açıklık 

bulunmamaktadır. 
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Madde (12) Yönetmeliğin, amacı 

itibariyle esas olarak 

cihazlara ilişkin hüküm 

içermesi gerektiği, çalıntı ya 

da kaçak bir cihazın faturalı 

ya da faturasız hatlarda 

kullanılması açısından arada 

bir fark olmaması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Şayet 

bu şekilde bir düzenleme 

öngörülüyorsa en azından 

faturasız hat takılarak 

kullanılan cihazın doğrudan 

siyah listeye alınmaması, 

faturalı hatlarda olduğu gibi, 

olasıklara göre siyah ya da 

beyaz listeye alınması 

gerektiği düşünülmektedir. 

 

 

Madde (18)(2) Teknik arıza durumları için 

kurumun kendisini hem 

karar verme hem de 

verilecek süre bakımından 

iki gün ile bağlamaması daha 

uygun olacaktır. 

 

 

Madde (19) Tereddüt olmaması için 

masrafların kime ait olduğu 

da belirtilebilir. 

 

 

Madde (21) Burada da polisin talebiyle 

listede değişiklik 

yapılabilmesi suiistimallere 

neden olabilir mi? 
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DATACOM MANAGEMENT LTD. TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

 

Taslak Maddesi 
(Lütfen Tüzükteki ilgili maddeyi belirtiniz) 

Görüş ve Değerlendirme 
(Lütfen ilgili maddede neden değişiklik, düzeltme veya iptal 

(tüzükten çıkarma) istediğiniz belirtiniz) 

Teklif 
(İlgili maddede yapılacak düzeltme veya değişikliğin 

tüzük taslağında nasıl ifade edilmesi isteiğinizi 

belirtiniz) 

Madde 5 

Kurum, elektronik kimlik 

bilgisini haiz cihazların 

kayıt altına 

alınması,kayıp, kaçak 

veya çalıntı cihazlara 

elektronik haberleşme 

hizmeti verilmesinin 

engellenmesi ve 

elektronik kimlik bilgisi 

değiştirilen cihazların 

tespit ve düzeltilmesine 

yönelik sistemin temini, 

bu sistemin kurulması ve 

işletilmesi için MCKS 

sistemini kurar veya 

ihale yoluyla üçüncü 

kişilere de kurdurabilir. 

 

Kurum, elektronik kimlik bilgisini 

haiz cihazların kayıt altına 

alınması,kayıp, kaçak veya çalıntı 

cihazlara elektronik haberleşme 

hizmeti verilmesinin engellenmesi 

ve elektronik kimlik bilgisi 

değiştirilen cihazların tespit ve 

düzeltilmesine yönelik sistemin 

temini, bu sistemin kurulması ve 

işletilmesi için MCKS sistemini kurar 

veya ihale yoluyla üçüncü kişilere 

de kurdurabilir ve işletilmesini 

üçüncü kişilere verebilir, aynı 

şekilde Yap İşlet Devret (Y.İ.D) 

modelini kullanabilir. Şeklinde 

değiştirilmesi gerekmekte olfduğu 

kanaatindeyiz. 

- 

Geçici Madde (1)(3)(A) 

Bu Tüzüğün yürürlüğe 

girdiği tarihten ve 

MCKS’nin devreye 

alınmasından itibaren en 

geç beş ay içerisinde 

elektronik kimlik bilgisini 

haiz cihaz kullanıcıları, 

yukarıdaki 1’nci 

maddede belirtilen 

cihazları hariç olmak 

üzere, kimlik belgeleri ve 

Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği 

tarihten ve MCKS’nin devreye 

alınmasından itibaren en geç beş ay 

içerisinde elektronik kimlik bilgisini 

haiz cihaz kullanıcıları, yukarıdaki 

1’nci maddede belirtilen cihazları 

hariç olmak üzere, kimlik belgeleri 

ve cihazları ile birlikte başvuru 

mercilerine başvurarak ellerindeki 

cihazlarını belirlenecek kayıt 

ücretini ödeyerek kayıt ettirirler. 
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cihazları ile birlikte 

başvuru mercilerine 

başvurarak ellerindeki 

cihazlarını kayıt ettirirler. 

 

 

EKOSE DANIŞMANLIK TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

 

Taslak Maddesi 
(Lütfen Tüzükteki ilgili maddeyi belirtiniz) 

Görüş ve Değerlendirme 
(Lütfen ilgili maddede neden değişiklik, düzeltme veya iptal 

(tüzükten çıkarma) istediğiniz belirtiniz) 

Teklif 
(İlgili maddede yapılacak düzeltme veya değişikliğin 

tüzük taslağında nasıl ifade edilmesi isteiğinizi 

belirtiniz) 

Madde 5 ve 19 

 

 

MCKS Sisteminin yatırımının sadece 

kamu ve finansmanı ile 

gerçekgerçekleştirileceği 

öngörülmüştür. Ancak kamu 

finansmanının temni edilemediği ya 

da yeterli olmadığı durumlarda 

MCKS yatırımının Yap İşlet Devret ya 

da Yap-İşlet finansman modelleri 

çerçevesinde kamu adına özel sektör 

tarafından da gerçekleştirilmesi 

mümkündür. Böylelikle varolan kıt 

kamu kaynakları MCKS yatırımında 

kullanılmayacak, söz konusu yatırım 

özel sektöre yaptırılabilecektir. 

Sonuç itibarıyla; taslak Tüzükte yer 

alan 5. Ve 19. Maddeler MCKS 

yatırımının özel sektör tarafından da 

yapılabileceği şeklinde 

esnetilmelidir.  

 

Madde (5) 

Kurum, elektronik kimlik 

bilgisini haiz cihazların kayıt 

altına alınması,kayıp, kaçak 

veya çalıntı cihazlara 

elektronik haberleşme 

hizmeti verilmesinin 

engellenmesi ve elektronik 

kimlik bilgisi değiştirilen 

cihazların tespit ve 

düzeltilmesine yönelik 

sistemin temini, bu sistemin 

kurulması ve işletilmesi için 

MCKS sistemini kurar veya 

ihale yoluyla sistemi üçüncü 

kişilere de kurdurabilir 

ve/veya işlettirebilir. 

Madde 19 
 (1) Kurum, elektronik kimlik 
bilgisini haiz cihazlar ve Yasa 
ile belirlenen görevlerini 
yerine getirmek için bilgi ve 
ihbar merkezini kurar veya 
ihale yoluyla üçüncü kişilere 
de kurdurabilir ve/veya 
işlettirebilir. 
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(1) Kurum, bilgi ve ihbar 
merkezininin kurulmasının 
ve/veya işletilmesinin üçüncü 
şahıslara verilmediği 
durumlarda, CEIR ile bilgi ve 
ihbar merkezinin kurulması 
ve işletilmesine yönelik her 
türlü yazılım, donanım ve 
yardımcı gereçlerin teminini 
ve bu konuda görev yapacak 
personelin istihdamını sağlar 
veya ihale yoluyla üçüncü 
kişilere de yaptırabilir. 
 

 

Madde 4 Uluslararası Dolaşım abonesi olan, 

aynı zamanda KKTC’de 

yetkilendirilen mobil ağ veya 

şebekelerin sunduğu 

‘Roaming’hizmetlerinden yararlanan 

ve KKTC’de uzun süre yaşayan 

yabancı uyruklu şahıslar , MCKS 

sistemi için önemli bir potansiyel 

gelir kaynağını oluşturan hedef 

kitledir. Bu kitle içerisinde askerler, 

öğrenciler ve KKTC’de konutu olup 

dönem dönem yaşayan yabancı 

uyruklu  şahıslar sayılabilir. 

Kanımızca bu nitelikteki gelirler 

MCKS için önemli bir potansiyel ek 

gelir kaynağını oluşturabilir. Taslak 

Tüzük’ün 4. Maddesi halihazırdaki 

şekli ile buna ek olarak 

vermemektedir. Madde 4 söz 

konusu gelirlerin de ekde 

edilebileceği şekilde esnetilmelidir. 

 

 

KKTC’de 4 haftadan kısa bir 

sürede konaklayan yabancı 

uyruklu uluslararası dolaşım 

abonelerine ait elektronik 

kimlik bilgisini haiz cihazlar 

hariç olmak üzere, yurt içinde 

yetkilendirilen bir mobil ağ 

veya şebekeyi kullanan 

abonelere ait elektronik 

kimlik bilgisini haiz cihazlar bu 

Tüzük kapsamındadır. 
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Geçici 1.Madde (3)(A) Taslak Tüzük’ün 8. Kısmında 

yer alan Geçici 1. Maddenin 

3-A bendinde KKTC’de 

halihazırda var olan mobil 

cihaz sahibi abonelerin de 

MCKS sistemine koydolacağı 

öngörülmüş ise de bu kayıt 

sırasında herhangi bir kayıt 

ücreti alınıp alınmayacağı 

açık değildir. Bu kayıtlardan 

sağlanacak gelir de önemli 

bir gelir kalemi olup, aynı 

madde içerisinde bu kayıt 

işlemlerinin de ücrete tabi 

olacağının açıkça 

belirtilmesinde yarar 

görülmektedir. 

 

Kullanıcılar tarafından 

yapılacak kayıt işlemi: 

(A) Bu Tüzüğün yürürlüğe 

girdiği tarihten ve MCKS’nin 

devreye alınmasından 

itibaren en geç beş ay 

içerisinde elektronik kimlik 

bilgisini haiz cihaz 

kullanıcıları, yukarıdaki 1’nci 

maddede belirtilen cihazları 

hariç olmak üzere, kimlik 

belgeleri ve cihazları ile 

birlikte başvuru  mercilerine 

başvurarak 15. Madde 

kapsamında tespit edilecek 

kayıt ücretini ödemek 

suretiyle ellerindeki 

cihazlarını kayıt ettirirler. 

 

 

 

KIBRIS MOBİLE TELEKOMÜNİKASYON  LTD TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük taslağının maddeleriyle ilgili görüş ve 

değerlendirmelerimizi aşağıdaki bölümlerde belirtmiş olmakla birlikte bunlara ek olarak genel 

değerlendirmelerimizi de paylaşmak isteriz. 

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, tüm yeni çıkan ve/veya alınan görüş ve değerlendirmeler 

doğrultusunda güncellenen metinlerin ve Kurul kararlarının ikinci bir süreç uygulanarak 

kamuoyuyla tekrar paylaşılması ve görüş alınması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu şekilde ikinci bir 

sürecin uygulanamaması durumunda ise; tüm ilgililerden alınan görüşlerin Kurum internet 

sayfasında yayınlanması ve ilgililere verilen görüşlere de görüş verme imkanı sunulması gerektiğini 

düşünmekteyiz. Ayrıca, Bakanlar Kurulunca yayınlanmak üzere Bakanlığa gönderilen metinlerin de 

Kurum internet sayfasında yayınlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Söz konusu Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük taslağının ülke gerekçeleri göz 

önünde bulundurularak ve benzer ülkelerdeki uygulamalar da değerlendirilerek maliyeti daha 

düşük ancak etkin olabilecek yöntemlerin de değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
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kapsamda ayrıca ülkeye en uygun sistemin, topolojinin ve detayların belirlenmesi için ilgili 

paydaşlarla istişare içerisinde kapsamlı bir çalışma yapılmasını öneriyoruz. Örneğin, operatörler 

arası direkt bağlantı kurularak, Kurum’un da istediği zaman denetleyebileceği daha uygun 

maliyetli bir sistem kurulması mümkün olabilir. Gerekli teknik detaylar belirlendikten sonra 

uygulamanın tamamlanması için en az bir yıllık bir hazırlık süresine ihtiyaç duyulacağını 

öngörmekteyiz. 

Ayrıca, Tüzüğün uygulanmasına ilişkin hususların Kurum tarafından yayınlanacak Yönetmelik ve 

Tebliğler ile belirleneceği belirtilmiş olmakla birlikte; netleştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz 

bazı kritik konular da maddelerle ilgili görüş ve değerlendirmelerimizde belirtilmiştir. Maddelerde 

paylaşılan yorunlara ek olarak; genel olarak belirlenen süre limitlerinin iş günü olarak 

belirlenmesi, ilgili bakanlık ve makamlarla ilgili uygulamaların sürelerinin ve içeriğin 

detaylandırılması, MCKS ve MCKT arasındai senkronizasyonun nasıl olacağının ve numara 

değişikliği ve devir gibi durumlarda MCKS’nin güncellenmesiyle ilgili konuların da netleştirilmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. 

Tüzük taslağının kendinden önce gelen kanuni düzenleme ve yönetmeliklere uygun olması 

gerektiği ve yasada yer almayan bir düzenleme ve/veya bir yükümlülüğün tüzük ile 

getirilemeyeceğinin değerlendirilmekte olduğunu da belirtmek isteriz. 

Tüzük taslağı ile ilgili olarak belirtilen görüşlerimize ek olarak; etkin rekabet ortamının gözetilerek 

korunması için, aşağıdaki konuların da ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Tüzük taslağı ile öngörülen kayıt süreçleri ve ek yükümlülüklerin yalnızca mobil hizmetlere 

getirilmesi ve mobil haricinde sunulabilecek ayni ve/veya benzer hizmetler için getirilmemesinin 

rekabet ortamını bozabileceğini ve yeni teknolojilerin teşvik edilmesi ilkesine ters düşeceğini 

düşünüyoruz. Bu kapsamda, iletişimde kullanılan tüm cihazların kayıt altına alınması ve 

sabit/mobil olmasına bakılmaksızın uygulanacak süreçler ve yükümlülükler açısından ayni 

standartların uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu şekilde Telekutu ve benzeri 

uygulamaların da önlenebileceği ve devletimizin kayıplarının azalacağını düşünüyoruz. Ayrıca, 

mobil telefonlar haricinde SİM kart takılan diğer tüm cihazlar için (örneğin; mobil internet için 

kullanılan modemler, bilgisayarlardaki modem modülleri, araç takip cihazları ve benzeri) ek 

yükümlülük ve ücret uygulaması yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Taslak Maddesi 
(Lütfen Tüzükteki ilgili maddeyi belirtiniz) 

Görüş ve Değerlendirme 
(Lütfen ilgili maddede neden değişiklik, düzeltme veya iptal 

(tüzükten çıkarma) istediğiniz belirtiniz) 

Teklif 
(İlgili maddede yapılacak düzeltme veya değişikliğin 

tüzük taslağında nasıl ifade edilmesi isteiğinizi 

belirtiniz) 

Madde 5 

 

 

Kurulacak sistemlerin ve 

bağlantıların topolojisinin 

netleştirilmesi ve kullanılacak 

linklerin maliyetlerinin kurum 

tarafından karşılanması gerektiğini 
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düşünmekteyiz. En etkin topolojinin 

belirlenmesi için ilgili paydaşların 

dahil edileceği bir çalışma 

yapılmasıyla konunun 

detaylandırılmasını öneriyoruz. 

 

Madde 6 ve 7 İlgili flow-chart’ın belirlenmesi ve 

listelerle ilgili olarak MCKS’den 

sistemlerimize akışta izlenecek flow-

chart’ın çıkartılması gerektiğini 

düşünüyoruz. Kurum ile haberleşme 

sağlayıcılar arasındaki iletişim 

altyapısının nasıl olacağı ve data 

senkronizasyonunun nasıl yapılacağı 

da netleştirilmelidir. Yine en etkin 

sistmin belirlenmesi için ilgili 

paydaşların dahil edileceği bir 

çalışma yapılmasını öneriyoruz. 

Ayrıca, siyah listeden beyaz listeye 

geçecek olan müşterilerle ilgili olarak 

geçmiş süresinin ve iletişimin 

netleştirilmesi gerektiğini ve listeler 

arası geçişte iletişimin kesilmesi 

veyua yenden açılması ile ilgli 

sürelerin de belirtilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

 

Madde 6 Test telefonları test amaçlı olarak 

birçok numara ile 

kullanılabileceğinden Beyaz Listede 

yer alalarını öneriyoruz. Bu 

bağlamda test telefonlarının Madde 

8’de yer alan eşleştirilmiş beyaz liste 

kapsamından çıkaılarak, Madde 6’da 

yer alan Beyaz Liste kapsamında 

dahil edilmesini öneriyoruz. 

Madde 8(C)’de yer alan 

tanımın Madde 6 altında 

6.(3)’de yer almasını 

öneriyoruz; “Haberlşeme 

sağlayıcılar tarafından 

bildirilen test cihazlarına ait 

IMEI numaralarından oluşur” 
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Madde 7.(2) 

 

Söz konusu madde kapsamında; 

haberleşme bağlantısı kesilecek olan 

müşterilere bilgi verilmesi ve ilgili 

sürelerin belirtilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Bağlantının 

kesilmesinden en az 24 saat önce 

iletişimin kesileceğine dair hatta 

bilgilendirici kısa mesaj 

gönderilmesini öneriyoruz. 

Maddeye şu ibarenin 

eklenmesini öneriyoruz: 

“........Haberleşme 

bağlantısının kesilmesinen en 

az 24 saat önce kısa mesaj 

gönderilerek kullanıcılara 

bilgilendirme yapılır.” 

Madde 7(3)(A) “Kayıp ve Çalıntı ihbarı yapılmış 

cihazların elektronik haberleşme 

bağlantısını yirmidört saat 

içerisinde...” ibaresinde yer alan 

yirmidört saatlik sürenin kırksekiz 

saate çıkarılmasını öneriyoruz. 

Ayrıca maddede yer alan ihbar 

yönteminin de netleşmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

“Kayıp ve çalıntı ihbarı 

yapılmış cihazların elektronik 

haberleşme bağkantısını 

kırksekiz saaat içerisinde...” 

Madde 8(1)(A) Kayıt ücretinin yatıtılmasıyla ilgili 

detayların belirtilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

Madde 8(1)(C) Test telefonları test amaçlı olarak 

birçok numara ile 

kullanılabileceğinden beyaz listede 

yer almalarını öneriyoruz. Bu 

bağlamda test telefonlarının Madde 

8’de yer alan Eşleştirilmiş Beyaz Liste 

kapsamından çıkarılarak, Madde 

6’da yer alan Beyaz Liste 

kapsamında dahil edilmesini 

öneriyoruz.  
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Madde 8(2) Bu madde kapsamında aynı IMEI 

numaralarının hem eşleştrilmiş 

beyaz listede hem de siyah listede 

bulunmaları tanımı ve amacı net 

olarak anlaşılamamaktadır. Karışıklık 

yaratılmaması açısından 

netleştirilmesi gerektiğini ve 

mümkünse cihazların tek bir listede 

olmasının daha anlaşılır olacağını 

düşünüyoruz.  

 

 

Madde 8(3) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan 

cihazların sadece eşleştirildikleri 

abone numaraları ile 

kullanılabileceği belirtilmektedir. Söz 

konusu listede bulunan abonelerin 

numaralarını değiştirmesi halinde 

cihazlarını yeni numaraları ile 

kullanamayacakları anlaşılmaktadır. 

Numara değişikliğinde abonelerin 

mevcut cihazlarıyla yeni 

numaralarını kullanabilmelerine 

olanak sağlayacak şeklinde maddede 

değişiklik yapılmasını öneriyoruz.  

 

8. maddeye aşağıdaki 

eklemenin yapılmasını 

öneriyoruz: “Eşleştirilmiş 

beyaz listede bulunan 

cihazlara sahip abonelerin 

numarasını değiştirmesi 

halinde eşleştirilmiş beyaz 

listede bulunan kullanımındaki 

IMEI numarası belli olan 

cihaza eski numarasını çıkarıp 

yenisini entegre etmek şartıyla 

kullanımına devam edebilir.” 

Madde 9(2)(D) Bu maddenin amacı tam olarak 

anlaşılamamıştır. Bu maddede 

“yedek parça” ifadesi yerine 

“modül” ifadesinin kullanılması 

değerlendirilebilir. 

“... yedek parçalara ait IMEI 

numaralarını ise siyah listeye 

alır” ifadesi yerine 

“...modüllere ait IMEI 

numaralarını ise siyah listeye 

alır” ifadesinin kullanılmasını 

öneriyoruz. 
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Madde 11 Türkiye ve 3. Ülkelerden gelen 

kullanıcılar kendi ülkelerinde 

aldıkları GSM cihazlarını ülkelerinde 

de kayıt ettirmiş olabilirler. KKTC’de 

tekrar kayıt yapılması özellikle 

öğrenci ve asker olarak ülkemizde 

belirli bir süre için bulunan aboneler 

açısında zorluk yaratabilir. Ayrıca, 

Türkiye’den ve 3. Ülkelerden alınan 

cihazların garantileri ve teknik 

servisleri ilgili ülkelerde olduğundan 

kullanıcılar cihazlarını kendi 

ülkelerinde tamir ettirme yoluna 

gidebilir. Bu durumda ise herhangi 

bir IMEI değişikliğinde KKTC’de söz 

konusu cihazların tekrar kayıt 

edilmesinde problem yaşanabilir.  

Özellikle Türkiye’den gelen öğrenci 

ve askerler için IMEI kaydı 

Türkiye’deki online sistemden 

kontrol edilebileceğinden, eğer IMEI 

bilgisi Türkiye’de kayıtlı ise KKTC’de 

herhangi bir ücret ödenmeden kayıt 

altına alınmasını öneriyoruz. 

Ayrıca, yukarıda belirtilen cihazların 

sisteme kaydı için tanınan sürenin 

daha uzun, örneğin 1 yıl, olmasını 

öneriyoruz. 

Tamir edilerek farklı bir IMEI ilr gelen 

cihazlar için de değişim sürece 

işletilmesi gerektiği ve bu durumda 

eski IMEI kayıtlarından 

silinerek/siyah listeye alınarak, 

yerine yeni IMEI’nin yazılması 

gerektiği değerlendirilmektedir. 
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Madde 11(1) ve 11(2) Bireysel olarak ithal edilen cihazların 

kayt altına alınmasında IMEI 

numaralarında sorun çıkması 

durumunda zorluk 

yaşanabileceğinden, bireysel olarak 

ithal edilen cihazların ilk etapta 

Kurum’a başvurması, gerekirse 

sürecin tamamlanması için 

haberleşme sağlayıcılar ve/veya 

Kurum’un belirleyeceği diğer yetkili 

mercilere başvurulması 

değerlendirilebilir.  

 

 

Madde 12(1) IMEI numarasının siyah listeye 

alınmasıyla ilgili sürecein netleşmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

Madde 12(2) “Bu cihazın sisteme kayıt için 

başvuru süresi en fazla 3 aydır” 

ibaresinde yer alan 3 aylık sürenin 6 

aya çıkarılmasını öneriyoruz. 

“Bu cihazın sisteme kayıt için 

başvuru süresi en fazla 6 

aydır” 

Madde 12(3) Söz konusu maddede ; “3 ayın 

sonunda kayıt edilmeyen cihazın 

elektronik haberleşme bağlantısı 

kapatılır.” ibaresi yer almaktadır. 

Elektronik haberleşme bağlantısının 

kapatılmasıyla ilgili olarak kim 

tarafından nasıl bir yöntemle 

bildirim yapılacağının netleşmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, yine 

ilgili maddede yer alan aylık sürenin 

6 aya çıkarılmasını öneriyoruz. 

“ 6  ayın sonunda kayıt 

edilmeyen cihazın elektronik 

haberleşme bağlantısı 

kapatılır.” 

Madde 12(4) Söz konusu maddede yer alan 3 aylık 

sürenin 6 aya çıkarılmasını 

öneriyoruz. 

“6 ay içinde kayıt edilmek 

istenen IMEI numaralı cihazlar 

Kurumca değerlendirilerek...” 
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Madde 12(4)(B) Bu maddede öngörülen; beyaz 

listedeki bir IMEI’ın, kopyalanmış bir 

IMEI’ın sonradan gelmesi ile 

eşleştirilmiş listeye alınmasının 

abone mağduriyetine yol 

açabileceğinden tekrar 

değerlendirilmesini ve böyle bir 

uygulama durumunda abonenin 

bilgilendirilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

 

Madde 14 Bu madde kapsamında Kurum’a 

yapılacak bildirim yönteminin 

netleştirilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

Madde 15 Konuyla ilgili olarak; izlenecek 

yöntem, ücretler, başvuru noktaları, 

kim tarafından ne zaman ve nasıl 

işlem yapılacağı vb. Konuların 

netleştirilmesi gerektiğini; bu 

konularda müşteri bilgilendirmesinin 

kritik olacağını ve müşterilerin 

önceden net olarak bilgilendirilmesi 

gerektiğin düşünüyoruz.. 

 

 

Madde 16(1) Bu maddenin haberleşme 

sağlayıcılardan alınacağı  belirtilen 

bilgiler kapsamında ve ilgili sistem 

üçüncü kişiler tarafından da 

kurulabileceğinden bilgi güvenliği 

açısından kritik madde olduğunu 

düşünüyoruz. Konuyla ilgili sistem, 

uygulamalar, erişim koşulları v.b 

konuların net olarak belirlenmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca söz 

konusu bilginin kapsamı ve süresi de 

netleştirilmelidir. 
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Madde 16(3) Bu maddede belirtilen söz konusu 

tespitin Kurum tarafından 

gerçekleştirilmesini öneriyoruz.  

 

 

Madde 17(6) Bu maddede belirtilen söz konusu 

tespitin Kurum tarafından 

gerçekleştirilmesini öneriyoruz. 

 

 

Madde 18 Haberleşme sağlayıcılar ve Kurum 

tarafında oluşturulacak altyapıların 

en sağlıklı şekilde çalışabilmesi için 

ilgili paydaşlarla çalışma yapılarak 

istişare içerisinde kurgulanması ve 

hayata geçirilmesş gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

 

Madde 18(2) Sözkonusu maddede belirtilen 

sorunların giderilmesi için verilen iki 

iş günü sürenin ve sorunların 

giderilmemesi durumunda Kurum 

tarafından verilebilecek olan en fazla 

iki iş günü ek süre çok kısıtlı 

olduğundan ve yeterli 

olmayabileceğinden, ilgili sürelerin 

genişletilmesini öneriyoruz. 

“...sorunların giderilmesi için 

Kurum tarafından haberleşme 

sağlayıcıya yedi iş günü süre 

verilir. Sorunların 

giderilememesi halinde 

haberleşme sağlayıcı 

gerekçelerini yazılı olarak 

bildirerek ek süre verilmesi 

amacıyla Kuruma derhal 

başvurur. Kurum, talei iki iş 

günü içinde değerlendirir ve 

gerekli görmesi halinde ek 

süre verebilir.” 
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Madde 19 ve 20 CEIR sisteminin üçüncü kişilere 

yaptırılmasının güvenlik önlemini ön 

plana çıkarttığını, ilgili sözleşmelere 

gerekli cezai maddelerin dahil 

edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Güvenlik zafiyetlerindeki zararın 

nasıl karşılanacağının belirlenmesi 

gerektiğini düşünüyoruz. 

 

Madde 20 Çalınma, kaybolma veya her ne 

suretle olursa olsun rızası dışında 

elden çıkma durumunda polis 

tutanağı alınması gerektiğini ve 

işleyişin tüzükte net olarak 

belirtilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Gerekli kullanıcı formlarının ve akış 

süreçlerinin haberleşme sağlayıcılar 

ile istişare içerisinde çizilerek 

netleştirilmesini öneriyoruz. 

Ayrıca, kurumsal aboneliklerde 

birden fazla yetkili ve/veya direktör 

olması durumunda beyanat 

yönteminin ayrıca değerlendirilerek 

netleştirilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz. Örneğin, kurumsal 

aboneler için kurumun tüm 

direktörlerinin oneyı ile 

ilerlenebilecek şekilde bir 

düzenleme değerlendirilebilir. Ayrıca 

kurumsal aboneliklerde yalnızca 

beyan ile beğlantı kesilmesi 

durumunda haberleşme 

sağlayıcıların ihtilaflı olabilecek 

ortaklar arasında kalması söz konusu 

olabilecektir. 
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Geçici Madde 1 Tüzükte;” ...bu Tüzüğün yürürlüğe 

girdiği tarihten ve MCKS’nin devreye 

alınmasından itibaren en geç beş 

gün içinde ve ayrıca Kurumun talep 

ettiği tarihlerde sistemlerine kayıtlı 

tüm abonelere ait MSISDN ve IMEI 

numaralarında oluşan listeyi Kuruma 

gönderirler” ibaresindeki beş günlük 

sürenin otuz güne çıkarılmasını ve 

tanımın netleştirilmesini öneriyoruz. 

“...bu Tüzüğün yürürlüğe 

girmesini takiben MCKS’nin 

kurularak hatasız çalışır hale 

getirildiği deneme süresinin 

sonunda devreye alındığı 

tarihten itibaren otuz gün 

içinde ve ayrıca Kurumun 

talep ettiği tarihlerde 

sistemlerine kayıtlı tüm 

abonelere ait MSISDN ve IMEI 

numaralarından oluşan listeyi 

Kuruma gönderirer” 

 

Geçici Madde 1(3)(B) Bu madde kapsamında söz konusu 

cihazların devre dışı bırakılması 

yerine siyah listeye alınmaları ve 

kayıt işlemleri tamamlandıktan 

sonra beyaz listeye geçirilmelerini 

öneriyoruz. 

“...Kurum kayıtlarında yer 

almayan cihazların IMEI 

numaraları siyah listeye 

alınır.” 

Madde 24 Tüzüğün Resmi Gazetede 

yayımlandıktan sonra yürürlüğe 

girmesi için belirli bir süre tanınması 

gerektiğini düşünüyoruz. 

 

 

 

GÜMRÜK VE RÜSUMAT DAİRESİ TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

“Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Tüzük” taslağı incelendiği zaman bireysel ve toplu 

ithalatlarda özellikle elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazları kara liste, beyaz liste veya 

eşleştirme yöntemiyle kayıt altına alırken fikri ve sınai haklar ve tüketici haklarının göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Kimlik bilgisi değiştirilmiş taklit bir ürünün kayıt altına alınma 

mekanizmasının mevcut olması, Devlet gelirleri yönünden bir olumsuzluk yaratmasa bile iyi niyetli 

tüketicilerin mağduriyetini doğuracaktır. Kurum veya Kurul, oluşturulmaya çalışılan mekanizmanın 

daha katı kurallar içermemesi halinde, kötü niyetli kişilerin işlemlerini aklayıcı bir işlev üslenmiş 

olacaktır. İyi niyetli kişilerin mağduriyetinin hukuk yolu ile giderilmesinin çok zor olmasının 

düşünülmesi ve sorunun Kurum veya Kurul ya da diğer yapılarla çözümlenme olanağı, yasal 
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olmayan ithalatların ve/veya yöntemlerinin devam etmesinin önünü açık tutacaktır.  

Önceden kullanılan bir cihazın IMEI numarasının sisteme sokulmaya çalışılan yeni cihaza 

klonlanması ve yine eski sim kartı ile kullanılacak olması halinde, sistemde IMEI numarası dışında 

daha farklı takip mekanizmasının mevcut olmasını gerektirmektedir. 

Hizmet sağlayıcıları, faturalı veya faturasız bir hattı Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihaza tahsis 

ederken cihazın 37/1983 sayılı Gümrük ve İstihsal Yasası ve 44/1996 sayılı Gümrük Vergileri Tarife 

Yasası’na göre gümrükleme işlemlerinin (Gümrük, vergi, resim, harç ve fonların ödenmesi) 

yapılmış olmasını ön koşul olarak aramalıdır. 

Bahse konu hususların Tüzük, Yönetmelik veya Tebliğlerde düzenlenmesinin uygun olacağı 

görüşündeyiz. 

 

Taslak Maddesi 
(Lütfen Tüzükteki ilgili maddeyi belirtiniz) 

Görüş ve Değerlendirme 
(Lütfen ilgili maddede neden değişiklik, düzeltme veya iptal 

(tüzükten çıkarma) istediğiniz belirtiniz) 

Teklif 
(İlgili maddede yapılacak düzeltme veya değişikliğin 

tüzük taslağında nasıl ifade edilmesi isteiğinizi 

belirtiniz) 

Sekizinci Kısım 
Geçici ve Son Kurallar 

Geçici Madde 1.(2) 
- 

Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesi ve 

MCKS’nin devreye alınmasından 

itibaren ithalatçıların 

mağazalarından bulunan cihazlarla 

ait ilgili bilgileri kuruma 5 ay 

içerisinde bildirmesi bu sürenin uzun 

bir süre olacağı, Tüzüğün yürürlüğe 

ve MCKS’nin devreye eş zamanlı 

olarak girmemesi halinde bu sürenin 

daha da uzayacağı göz önünde 

bulundurulduğunda bu sürenin daha 

kısa bir süre olması gerektiği 

görüşündeyiz. 

Tüzüğün yürürlüğe girişi ve 

MCKS’nin devreye eş zamanlı 

olarak girmesi ve 1 ay içeri-

sinde cihazlarla ilgili bildi-rimin 

yapılması, buna yasal engel 

olmsı halinde bildirim-lerin 

mutlaka gümrükleme 

işlemlerinin yapıldığı evraklar 

ile desteklenmesi yönünde bir 

düzenlemenin yapılması. 

 

 

 


