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GİRİŞ  
6/2012 ve 21/2014 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın 29, 30, 59, 63, 75 ve 86’ncı, 

maddeleri uyarınca hazırlanan ‘Ücretler Tüzük Taslağı’ ile amaçlanan, Yasa ile alt ve üst sınırları 

belirlenen ve Kurum tarafından tahsil edilecek ücretleri ve bu ücretlerin tahsiline ilişkin usul ve 

esasları belirlemektir. 

İlgili Tüzük 16/07/2014-19/08/2014 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kamuoyu görüşüne 

açılmış ve görüş bildirenler ile 09/09/2014 tarihinde 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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 KIBRIS ONLINE LTD.
TARİH: 03/09/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

“Ücetler Tüzüğü” taslağında ve “Elektronik Haberleşme Yasasında” tüm dünyada ücretsiz olarak 

kullanılan frekanslar hakkında (2.4 GHz, 5 GHz, 24 GHz) net bir madde yok. 

Özellikle abone başına alınacak ücretler, ISP’lerin şu anda kullandığı abonelik yöntemi ile uyumlu 

değil. Örneğin sadece 1 ay için abone olacak bir müşteri ile 12 ay abone olacak bir müşteri için 

aynı ücret alınacak. 

ISP’lerin ödeyeceği ücretler, yüksek kar marjinleri ile çalışan GSM şirketlerden daha yüksek. 

Örneğin GSM abonesinden 0,95TL “Mobil Kullanım Ücreti” alınıyorken ISP’lerden abone başına 

13TL alınacak. 

Teklif; bu ücretler ile zaten zor durumda olam ISP’lerin ayakta kalması zorlaşacak. Tüm ücretlerin 

tekrar gözden geçirilmesi ve BTHK’nın örnek bir çalışma ile ISP’lerin de katılacağı bir toplantının 

yapılmasını arz ederiz. 

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) 

1-Madde 6(10), Yasa’nın 

62(2) maddesini referans 

gösteriyor 

Referans gösterilen madde 2.4 GHz, 

5GHz ve 24 HGz için net bir ifade yok 

Ücretsiz olarak kullanılabilecek 

frekans bandlarının net olarak 

ifade edilmesi 

2-Birinci cetvel (sayfa 8) 

1.Telsiz Ruhsat Ücretleri 

c(2) “Sistemdeki her 

abone başına” ücreti 

Kayıt başına 13 TL olarak belirlendi, 

fakat ISP lerin abonelik sistemlerine 

uygun değil (sadece 1 ay abone olan 

müşteriler var) ve ISP’lerin kar 

marjinleri düşük olduğu için altından 

kalkamayacağı bir ek maliyettir. 

Bu ücretin ISP’lere 

uygulanmaması 

 
 

 VODAFONE MOBILE OPERATIONS LTD.

TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

6-2012 sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nın “21-2014” ile değişiklik 63’üncü maddesi tlesiz 

ruhsat ve kullanım ücretlerinin “Aboneler” tarafından ödenmesini, haberleşme sağlayıcıların 

Kurum adına tahsil ederk Kurum’a ödeme yapmasını öngörmektedir. 
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Taslak metinde yapılan düzenlemede ise; önce ücretlerin Kurum’a pein olarak haberleşme 

sağlayıcı tarafından ödenmesine, akabinde aboneden tahsil edebiliyorsa tahsil edilmesine imkan 

tanıyan bir anlatım bulunmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki önerimizde olduğu gibi madde metninin 

değiştirilmesi gerekir. 

 

 

 

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) 

7. (1)Yasa ve Yasa 

doğrultusunda 

yayınlanan ilgili mevzuat 

kapsamında telsiz kurma 

(ruhsat) ve kullanma izni 

verilen kişilerden Birinci 

Cetvel’de belirtilen 

kurallar ve ücretler 

 7. (1)Yasa ve Yasa 

doğrultusunda yayınlanan 

ilgili mevzuat kapsamında 

telsiz kurma (ruhsat) ve 

kullanma izni verilen 

kişilerden Birinci Cetvel’de 

belirtilen kurallar ve ücretler 

doğrultusunda; izin 
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doğrultusunda; izin 

verilmesinden önce bir 

defaya mahsus olmak 

üzere ruhsat ücreti, telsiz 

kullanımının 

gerçekleştirildiği süre 

boyunca ise kullanım 

ücreti alınır. Telsiz kurma 

ve kullanma izni 

talebinde bulunan 

haberleşme sağlayıcılara 

da aynı kurallar 

uygulanır.  

 

(2) Telsiz kullanım 

ücretleri en geç her yılın 

Ocak ayı sonuna kadar 

ödenir. Telsiz kuran ve 

işleten kişiler kullanım 

ücretlerini, Kurum 

tarafından bildirilen 

Kurum banka hesabına 

yatırmak ve banka 

dekontunu Kurum’a 

göndermekle 

yükümlüdürler. Telsiz 

kullanım ücretlerinin 

belirtilen süre içinde 

ödenmemesi halinde, 

gecikme tarihinden 

itibaren Kamu Alacakları 

Yasası uyarınca 

uygulanan faiz oranları 

uygulanarak tahsil edilir 

ve Kuruma gelir 

kaydedilir.  Şubat ayı 

sonuna kadar telsiz 

kullanım ücreti 

ödenmeyen telsiz 

sistemlerinin ruhsatları 

verilmesinden önce bir 

defaya mahsus olmak üzere 

ruhsat ücreti, telsiz 

kullanımının gerçekleştirildiği 

süre boyunca ise kullanım 

ücreti alınır. Telsiz kurma ve 

kullanma izni talebinde 

bulunan haberleşme 

sağlayıcılara da aynı kurallar 

uygulanır.  

 

(2) Haberleşme sağlayıcılar 

abonelerinden tahsil ettikleri 

Telsiz ruhsat kullanım 

ücretlerini en geç her yılın 

Ocak ayı sonuna kadar Telsiz 

kullanım ücretlerini ise aylık 

olarak Kurum’a öderlernir. 

Telsiz kuran ve işleten kişiler 

kullanım ücretlerini, Kurum 

tarafından bildirilen Kurum 

banka hesabına yatırmak ve 

banka dekontunu Kurum’a 

göndermekle yükümlüdürler. 

Telsiz kullanım ücretlerinin 

belirtilen süre içinde Kurum’a 

ödenmemesi halinde, 

gecikme tarihinden itibaren 

Kamu Alacakları Yasası 

uyarınca uygulanan faiz 

oranları uygulanarak tahsil 

edilir ve Kuruma gelir 

kaydedilir.  Şubat ayı sonuna 

kadar telsiz kullanım ücreti 

ödenmeyen telsiz 

sistemlerinin ruhsatları 

Kurum tarafından iptal edilir. 

 

(3) Yıl içerisinde ruhsatı 
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Kurum tarafından iptal 

edilir. 

 

(3) Yıl içerisinde ruhsatı 

verilen telsiz 

sistemlerinin kullanım 

ücreti, başvuru sırasında 

pro-rata olarak ve peşin 

tahsil edilir. Pro-rata 

uygulamalarında, ay 

hesabı dikkate alınır, ay 

kesirleri tam aya 

tamamlanır. 

 

(4) Telsiz kurm4a ve 

kullanma talebinin 

Kurum tarafından uygun 

bulunmasından sonra 

başvuruya ilişkin ruhsat 

ve kullanım ücreti 

Kuruma gelir 

kaydedilmek üzere ilgili 

banka hesabına 

yatırılması gerektiği 

haberleşme sağlayıcıya 

bildirilir. Telsiz ruhsat ve 

kullanım ücretlerinin 

Kurum tarafından 

belirlenen banka 

hesabına yatırıldığını 

belgeleyen dekontun 

aslının veya banka onaylı 

suretinin Kuruma 

sunulmasını müteakip 10 

(on) iş günü içerisinde 

başvuru sahibine Kurum 

tarafından telsiz kurulum 

izni (ruhsat) 

düzenlenerek teslim 

verilen telsiz sistemlerinin 

kullanım ücreti, haberleşme 

sağlayıcılar tarafından 

başvuru sırasında 

abonelerden pro-rata olarak 

ve peşin tahsil edilerekir 

Kurum’a ödenir. Pro-rata 

uygulamalarında, ay hesabı 

dikkate alınır, ay kesirleri tam 

aya tamamlanır. 

 

(4) Telsiz kurm4a ve kullanma 

talebinin Kurum tarafından 

uygun bulunmasından sonra 

başvuruya ilişkin ruhsat ve 

kullanım ücreti Kuruma gelir 

kaydedilmek üzere ilgili 

banka hesabına yatırılması 

gerektiği haberleşme 

sağlayıcıya bildirilir. Telsiz 

ruhsat ve kullanım 

ücretlerinin Kurum tarafından 

belirlenen banka hesabına 

yatırıldığını belgeleyen 

dekontun aslının veya banka 

onaylı suretinin Kuruma 

sunulmasını müteakip 10 (on) 

iş günü içerisinde başvuru 

sahibine Kurum tarafından 

telsiz kurulum izni (ruhsat) 

düzenlenerek teslim edilir. 

Telsiz ruhsatının başvuru 

sahibine teslim edilmesinden 

sonra ruhsata uygun olarak 

telsiz sistemlerini kurup 

işletebilir. 

 

 



Ücretler Tüzük Taslağı-Kamuoyu Görüşleri 

 

 8 / 18 
  

edilir. Telsiz ruhsatının 

başvuru sahibine teslim 

edilmesinden sonra 

ruhsata uygun olarak 

telsiz sistemlerini kurup 

işletebilir. 

 

 

 

 

1-Bireysel Kullanım Hakkı 

Tahsis ve Kullanım Ücreti 

6.(1) Yasa ve 

Yetkilendirme, 

Numaralandırma ve 

Spektrum Tüzüğü 

kapsamında frekans ve 

numara tahsisi 

gerçekleştirilen 

haberleşme 

sağlayıcılardan, İkinci 

Cetvel’de belirtilen 

kurallar ve ücretler 

doğrultusunda; tahsis 

öncesi bir defaya mahsus 

olmak üzere bireysel hak 

tahsis ücreti, frekans ve 

numara kullanımının 

gerçekleştirildiği süre 

boyunca ise kullanım 

ücreti alınır.  

 

 

Maddede geçen ve kullanım 

ücreti kapsamında belirtilen 

"numara kullanımının 

gerçekleştirildiği süre 

boyunca" ifadesinde numara 

kullanım sürecinin ne olduğu 

net değildir.                                                                       

Bireysel hak tahsis ücreti 1 

kez alınacağı belirtiliyor. Bu 

ödeme aktif numaralar için 

mi? Ayrıştırılmış numara 

blokları için mi?                                          

Tanımın net olarak yapılması 

önerilmektedir. 

2-(6) Frekans 

spektrumundaki sayısı 

sınırlandırılmış frekans 

bandlarının kullanım 

hakları ve ücretleri 

Yasanın 64'üncü maddesi 

Bu madde kapsamı 

anlaşılmamıştır. Yasadaki 64. 

Madde ilgili madde de 

olduğu gibi ihalenin nasıl 

açılacağını belirmektedir.  

İhale kapsamının 

netleştirilmesi talep 

edilmektedir. 
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uyarınca 

gerçekleştirilecek ihale 

kapsamında belirlenir. 

Kurum, ihaleye başvuru 

yapacak kişilerce 

ödenmesi gereken ihale 

başvuru ücretini ve ihale 

teklif bedelini tahsil eder 

ve ihale teklif bedelini 

Maliye Bakanlığı’na 

yatırır. 

 

3-(7) Bireysel kullanım 

hakkı kapsamında tahsis 

edilen kaynakların bir 

kısmının veya tamamının 

Kuruma iade edilmesi 

veya Kurum tarafından 

geri alınması veya 

kullanım hakkının 

herhangi bir nedenle 

iptali veya feshi veya 

sona ermesi veya 

yetkilendirmenin iptali 

durumunda bireysel 

kullanım hakkı tahsis ve 

kullanım ücretleri iade 

edilmez. 

 

 

"Herhangi bir nedenle” 

ifadesi çok geniş kapsamlı.  

Bu ifadenin, kullanım hakkı 

iptal/fesih veya yetkilendirme 

iptali gerekçelerinin 

belirtilmesi ya da ilgili 

maddeye atıfta 

bulunulmasıyla netleşecektir. 

4-(8) Yetkilendirme 

kapsamı dışındaki 

frekans ve numara 

tahsisleri ile deneme izni 

kapsamındaki 

tahsislerde; tahsis ve 

kullanım ücretleri bu 

madde kuralları uyarınca 

tahsil edilir.  

 

bu madde ifadesinin karşılığı 

anlaşılamamıştır.  

Hangi maddede olduğu 

belirtilmelidir. 
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5- Terminal 

Donanımlarının 

Uygunluk 

Değerlendirmesi Ücreti 

(3) Uygunluk 

değerlendirmesi 

başvurusunun Kuruma 

teslim edildikten sonra 

yapılan incelemede eksik 

bilgi veya evrak tespit 

edilmesi halinde 

eksiklerin tamamlanması 

için başvuru sahibine 10 

(on) iş günü süre verilir. 

Eksikler tamamlanıncaya 

kadar uygunluk 

değerlendirilmesi 

yapılmaz. Verilen süre 

içerisinde eksikliklerin 

giderilmemesi 

durumunda başvuru 

işlemden kaldırılır. 

 

İlgili ücret başlığındaki 4 

madde içerisinde de, sadece 

başvuran için kural ve 

süreler belirlenmiştir.  

Kurumun değerlendirme 

süreci net olarak 

belirtilmelidir. 

6- Güvenlik 

Mesafesinin 

Belirlenmesine 

Yönelik 

Elektromanyetik 

Alan Şiddeti 

Ölçümleri ve 

Sertifikası Ücreti 

 (2) Telsiz cihazının 

kurulması sonrasında 

gerçekleştirilecek 

güvenlik mesafesinin 

belirlenmesine yönelik 

elektromanyetik alan 

şiddetinin ölçülmesi ve 

güvenlik sertifikasının 

verilmesi işlemlerine 

1) gerçekleştirilecek güvenlik 

mesafasi belirlenmesine 

yönelik elektromanyetik 

alan şiddetinin ölçülmesi 

işlemi bir kez mi yapılacak ? 

belli aralıklarla mı?       

 2) İlgili ücret başlığındaki 7 

madde içerisinde de, sadece 

başvuran için kural ve 

süreler belirlenmiştir.  

1) Maddede kaç kez 

yapılacağı ya da zaman 

aralıklarının belirtilmesi talep 

edilmektedir. 

2) Kurumun süreci net olarak 

belirtilmelidir. 
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ilişkin ücret, Telsiz 

kurma ve kullanma 

talebinin Kurum 

tarafından uygun 

bulunmasından ve 

başvuruya ilişkin 

ücretlerin Kuruma gelir 

kaydedilmek üzere ilgili 

banka hesabına 

yatırılması gerektiği 

haberleşme sağlayıcıya 

bildirilmesinden sonra 

Kurum banka hesabına 

yatırılır ve banka 

dekontu başvuru 

evrakları ile birlikte 

Kurum’a teslim edilir. 

 

 

7- Elektronik Kimlik 

Bilgisini Haiz 

Cihazların Kayıt 

Ücreti 

(2) Elektronik kimlik 

bilgisine haiz cihazın 

K.K.T.C sınırları dahilinde 

üretilmesi halinde 

cihazın piyasaya 

sürülmesinden önce 

imal eden firma 

tarafından; cihazın ithal 

edilmesi halinde ise 

gümrük aşamasında ithal 

eden firma tarafından; 

cihazın kayıt altına 

alınması başvurusu 

Kurum tarafından  

yapılacak olan terminal 

donanımlarına ait 

uygunluk 

Bu başlıkta Kurumun süresi 

belli değildir.  
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değerlendirmesi 

tamamlandıktan sonra 

gerçekleştirilir. Cihazın 

kayıt altına alınması 

başvurusunun 

gerçekleştirilmesinden 

önce kayıt ücreti Kurum 

tarafından bildirilen 

Kurum banka hesabına 

yatırılır ve banka 

dekontu başvuru 

evrakları ile birlikte 

Kurum’a teslim edilir.  

 

   

   

 

 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

TARİH: 26/08/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

Birinci ve ikinci cetvel, ya birebir tüzük içerisinde yer almalı veya yine şü anda olduğu gibi tüzüğün 

devamında kullanılması halinde, tüzük içerisinde bu eklere açıkça atıfta bulunulmalı ve tüzüğün 

bu eklerle birlikte bir bütün olarak okunduğu belirtilmelidir. 

Birinci ve ikinci cetvellerin, esas tüzük ile aynı yazı karakteri ve puntoları kullanılarak yazılması 

daha uygun olur. 

 

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) 

Kısa İsim 

 

“Ücretler Tüzüğü” 

İlgili taraflarca sanal ortamda arama 

yapıırken, kolay ulaşılabilirlik açısından, 

BTHK’nın adını veya esas yasanın basit 

tarifi de içerecek şekilde yazılmalıdır. 

“BTHK,Ücretler Tüzüğü” 
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Tefsir “Başkan” 

...Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 

Kurulu Başkanını... 

Kurumun Başkanı işaret 

ediliyorsa “Kurumu Başkanı” 

olarak değiştirilmeli. 

6.(5) ..bir ay içinde içinde ödemenin.. İçinde nin biri silinmeli 

 

7.(4) 

Telsiz kurm4a ve kullanma.. Telsiz kurma ve kullanma.. 

Birinci Cetvel /2/c./1)a)..g) 

a)  2 MHz dahil olmak üzere 

 b)  2 MHz-7 MHz (dahil)  

 c)  7 MHz-28 MHz (dahil) 

 d)  28 MHz-56 MHz (dahil) 

 e)  56 MHz-140 MHz (dahil) 

 f)   140 MHz-250 MHz (dahil) 

 g)  250 MHz ve üzeri 

Frekans dilimleri geçişlerinde 

uygulanacak ücret tarifesi belirsiz 

 

a) F 2 MHz  

 b)  2 MHz F  7 MHz  

c)  7 MHz F  28 MHz  

d)  28 MHz F  56 MHz 

 e) 56 MHz F  140 MHz  

f)   140 MHz F  250 MHz 

 g)  F 250 MHz 

 

Birinci Cetvel /2/f./1)...7) 

1)  2 MHz dahil olmak üzere 

 2)  2 MHz-7 MHz (dahil)  

 3)  7 MHz-28 MHz (dahil) 

 4)  28 MHz-56 MHz (dahil) 

 5)  56 MHz-140 MHz (dahil) 

 6)  140 MHz-250 MHz (dahil) 

 7)  250 MHz ve üzeri 

Frekans dilimleri geçişlerinde 

uygulanacak ücret tarifesi belirsiz 

a) F 2 MHz  

 b)  2 MHz F  7 MHz  

c)  7 MHz F  28 MHz  

d)  28 MHz F  56 MHz 

 e) 56 MHz F  140 MHz  

f)   140 MHz F  250 MHz 

 g)  F 250 MHz 
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Birinci Cetvel /5./b. 

Güvenlik sertifikasına yönelik talep 

halinde yapılan ölçüm (ölçüm başına) 

Kayıt Başına 647 

Ücretlendirme Kayıt Başına 

yapılacağına göre, yapılan ölçümü 

(ölçüm başına) diye tanımlamak 

gerekiyor 

Güvenlik sertifikasına yönelik 

talep halinde yapılan ölçüm 

İkinci Cetvel /1)1.1)4) Tablo 

-2  

İkinci Cetvel /1)1.2)4) Tablo 

-2 

10 kHz–28 MHz  

28 MHz-138 MHz  

138 MHz-174 MHz  

174 MHz-470 MHz  

470 MHz-960 MHz 

Frekans dilimleri geçişlerinde 

uygulanacak FKF katsayısı belirsiz 

10 kHz   28 MHz  

28 MHz   138 MHz  

138 MHz   174 MHz  

174 MHz   470 MHz  

470 MHz   960 MHz 

 

İkinci Cetvel /1)1.1)4) Tablo 

-3 

İkinci Cetvel /1)1.2)4) Tablo 

-3 

138 MHz–2700 MHz 

2700 MHz-10 GHz 

10 GHz-19,7 GHz 

19.7 GHz- 26.5 GHz 

26.5 GHz-39.5 GHz 

39.5 GHz-300 GHz 

Frekans dilimleri geçişlerinde 

uygulanacak FKF katsayısı belirsiz 

138 MHz   2700 MHz  

2700 MHz   10 GHz  

10 GHz     9,7 GHz  

 9,7 GHz         GHz  

     GHz         GHz 

     GHz           

 

 

 KIBRIS MOBİLE TELEKOMÜNİKASYON  LTD

TARİH: 05/06/2014 

Taslağın Geneli Üzerine Görüş ve Değerlendirme  

Ücretler Tüzük taslağının maddeleriyle ilgili görüş ve değerlendirmelerimiz aşağıdaki 

bölümlerde belirtilmiş olmakla birlikte bunlara ek olarak genel değerlendirmelerimizi de 

paylaşmak isteriz.   

Daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, tüm yeni çıkan ve/veya alınan görüş ve 
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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 yayımlanmak üzere Bakanlığa 

gönderilen metinlerin de Kurum internet sayfasında yayınlanması gerektiğini düşünmekteyiz.   

Söz konusu Tüzük taslağı uygulama süreleri açısından başvuru sahiplerine süre kısıtları 

gerekirken başvurularda Kurumun taleplerin uygunluğunu değerlendirmesi için süre 

belirtilmeyen maddeler olduğu görülmektedir.  Bu tarz uygulamalar operatörler açısından 

belirsizlik yaratarak planlama çalışmalarında engel teşkil ettiğinden ilgili maddelere Kurum 

değerlendirme sürelerinin de eklenmesini öneriyoruz. 

Tüzük taslağı maddelerinde belirli süre zarfında ödeme yapılmaması gibi bazı durumlarda hak 

tahsislerinin Kurum tarafından iptal edileceği belirtilmektedir.  Herhangi bir hak iptal edilmeden 

makul süre öncesinde ihbar verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Söz konusu Tüzük ile uygulanması muhtemel ek ücretlendirmelerin, son kullanıcıya yansıtılması 

gerekebileceğinden, uygulamaların kullanıcılara ek külfet getirilmesine sebep olabileceğini de 

belirtmek isteriz.  Ayrıca, Tüzük taslağında ilgili ücretlerin peşin ödemesi gerektiği, iade 

yapılmayacağı ve devir durumlarında kullanım ücretlerinin tekrar alınacağı görülmektedir.  Bu 

tip uygulamalar sektör açısından ilerletici değil gerileyici uygulamalar olarak görülmektedir. 

Tüzüğün ve uygulamaların Tüzükten önce gelen kanuni düzenlemeler, Lisanslara ve yapılan 

anlaşmalara uygun olması; önceden yapılan tahsislerin ve kazanılmış hakların gözetilmesi 

gerektiğine inandığımızı da belirtmek isteriz.   

Bu kapsamda, söz konusu Tüzük taslağına ilişkin görüşlerimizi haklarımıza halel gelmeksizin 

bilgilerinize sunarız. 

 

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) 

1- 8.(3) 

 

 

Eksik evrakların tamamlanması için 

verilen 10 iş günü sürenin özellikle 

yurt dışından getirilen cihazlarda 

eksiklik olması ve gecikme 

yaşanması durumunda yeterli 

olmayabileceğinden dolayı 15 iş 

gününe uzatılmasını öneriyoruz.   

Söz konusu maddenin şu 

şekilde değiştirilmesini 

öneriyoruz: “… başvuru 

sahibine 15 (on beş) iş günü 

süre verilir…” 

2- 8 (3) 

 

 

Verilen süre içerisinde eksiklikler 

tamamlanmaz ise başvurunun 

işlemden kaldırılacağı 

Eksiklerin verilen süre 

içerisinde 

tamamlanamamasından 
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 belirtilmektedir.  İşlemden kaldırılan 

başvurular için tekrar başvuru 

hakkının tanınması gerektiğini 

düşünüyoruz.   

dolayı işlemden kaldırılan 

başvurular için tekrar başvuru 

hakkı verilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.   

3-8(3) Kurum tarafından uygunluk 

değerlendirmesi için gümrükteki 

işlemlerin aksamaması ve 

maliyetlerin artmaması için en fazla 

3 iş günü süre belirtilmesi gerektiğini 

düşünüyoruz.  

Söz konusu maddeye şu 

ifadenin eklenmesini 

öneriyoruz: “Uyguluk 

değerlendirmesi başvuruları 

kurum tarafından 3 iş günü 

içerisinde tamamlanır.” 

4- 9  

 

 

Söz konusu maddede; Kurum’un 

güvenlik sertifikası başvurularına 

geri dönüş süresinin de belirtilmesi 

gerektiğini düşünüyoruz.  Ayrıca 

Mobil baz istasyonları için güvenlik 

sertifikaları alınmış olduğundan bu 

istasyonların geçici ve kısa süreli 

çalışacak olması nedeniyle sadece 

bildirim yapılmasının yeterli 

olduğunu düşünüyoruz. 

Maddeye şu ibarenin 

eklenmesini öneriyoruz: 

“Gerekli evraklar 

tamamlanarak başvuru 

yapıldıktan sonra 15 iş günü 

içerisinde güvenlik sertifikası 

başvuru sahibine şartları 

yerine getirmesi durumunda 

gerekli güvenlik sertifikası 

düzenlenerek iletilir.”  

5- 11 

 

 

 

Tahsis edilmiş bir frekansta 

enterferans oluşması durumunda 

Kurumun tahsis etmiş olduğu 

frekansı ölçüm araçları ile kontrol 

ederek gerekli yaptırımları 

uygulaması, enterferans kaynağının 

tespit edilmesinin 15 iş gününü 

geçmemesi, enterferans problemi 

bildirildiği gün itibari ile 

enterferansa maruz kalan kuruma 

yeni bir frekans tahsis yapmak sureti 

ile haberleşmenin devamlılığının 

sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. 

Maddeye şu ibarelerin 

eklenmesini öneriyoruz: 

“Tahsis edilmiş bir frekansta 

enterferans oluşması 

durumunda Kurum tahsis 

etmiş olduğu frekansı ölçüm 

araçları ile kontrol ederek 

gerekli yaptırımları uygular. 

Enterferansın kaynağı15 iş 

günü içerisinde tespit edilir.  

Enterferans problemi 

bildirildiği gün itibari ile 

enterferansa maruz kalan 

kuruma yeni bir frekans tahsis 

yapmak sureti ile 

haberleşmenin devamlılığı 

sağlanır.”  

6- Madde 8; Birinci 

Cetvel – Madde 4.a)-b) 

Terminal donanımlarının uygunluk 

değerlendirilmesi ücretlerine ilişkin 

olarak, aşağıda belirtilen detayların 

tüzükte belirtilmesi öneriyoruz; 

Terminal donanımlarının 

uygunluk değerlendirilmesi 

ücretlerine ilişkin olarak, 

aşağıda belirtilen detayların 
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Bir cihazın iç aksamları ayrı kalemler 

olarak değil tek kalem olarak 

değerlendirilir,   

Ayni cihazdan birden fazla 

getirilmesi durumunda tek kalem 

olarak ücretlendirilir, 

Ayni ürünün farklı zamanlarda 

getirilmesi durumunda uygunluk 

belgesi için tekrar ücret alınmaz.  

Ayrıca, ücretlendirme birimi kalem 

başına olarak belirtilen ücretlerin 

ürün çeşidi başına olarak 

değiştirilmesini öneriyoruz.  

tüzükte belirtilerek 

eklenmelerini öneriyoruz; 

“Bir cihazın iç aksamları ayrı 

kalemler olarak değil tek 

kalem olarak değerlendirilir,   

Ayni cihazdan birden fazla 

getirilmesi durumunda tek 

kalem olarak ücretlendirilir, 

Ayni ürünün farklı zamanlarda 

getirilmesi durumunda 

uygunluk belgesi için tekrar 

ücret alınmaz.”  

Ayrıca, ilgili maddede “kalem 

başına” olarak belirtilen 

birimlerin “ürün çeşidi başına” 

olarak değiştirilmesini 

öneriyoruz.  

7- Birinci Cetvel – Madde 

4. c)-d) 

Ücretlendirme biriminin kayıt başına 

değil teste tabi cihaz türü başına 

olarak değiştirilmesini öneriyoruz. 

Testlere tabi tutulabilecek numune 

sayısı için kısıtlama olması 

gerektiğini, her ürün çeşidi için 

birden fazla ürünün teste tabi 

tutulmaması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

Ayrıca, numune veya test amaçlı 

olarak operatör tarafından getirilen 

tek veya sınırlı sayıda ve tedarikçiler 

tarafından belirli koşullarla sağlanan 

ürünlerin Kurum tarafından teste 

tabi tutulma amacıyla alınması 

operatörler tarafında sıkıntı 

yaratacağından, bu ürünlerin muaf 

tutulmasını öneriyoruz. 

Söz konusu bölümde; 

Ücretlendirme biriminin “kayıt 

başına” değil “teste tabi cihaz 

türü başına” olarak 

değiştirilmesini öneriyoruz. 

Testlere tabi tutulabilecek 

numune sayısı için kısıtlama 

getirilerek, “her ürün çeşidi 

için bir ürün teste tabi 

tutulabilir” şeklinde ifade 

eklenmesini öneriyoruz.   

 

8- Birinci Cetvel  Söz konusu cetvelde 1.c.2) ve 2.c.2) 

numaralı maddelerde yer alan 

“sistemdeki her abone başına” 

ücretlerin GSM için olmadığı, farklı 

sistemler (Wimax) için olduğu 

anlaşılmaktadır.  Bu konunun 
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tüzükte netleştirilmesini öneriyoruz.  

GSM için halihazırda abonelerden 

Mobil Telsiz Kullanım Ücreti 

alınmaktadır.   

9- İkinci Cetvel (Madde 

29) 1.1), Tablo 1 

 

Söz konusu Cetvel’de Tablo-1’de 

SD4 bedeli uluslararası olarak 

ücretlendirilen bedel olarak yer 

almaktadır.  Frekans tahsisleri 

Uluslararası olarak 

adlandırılmamalıdır. İlgili frekanslar 

için KKTC ülke sınırları dahilinde 

kullanılan frekans bedeli 

ücretlendirilmeli ve diğer frekanslar 

gibi aynı kapsamda 

değerlendirilmelidir. 

 

10- İkinci Cetvel (Madde 

29) Tablo 5 

 

Tablo 5‘te Radio Linkler için Ulusal 

ve Uluslararası kullanıma ilişkin 

Kullanım Bölgesi Faktörü 

belirlenmiştir. İlçe geçişleri ve ilçe 

içlerinde yapılacak olan radio link 

kullanımlarının da Kullanım Bölgesi 

Faktörü belirlenmelidir. 

İlçe geçişleri ve ilçe içlerinde 

yapılacak olan radio link 

kullanımlarının da Kullanım 

Bölgesi Faktörü 

belirlenmelidir. 

 


