.......................... Tarihinde, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ile
……………………………………(Yetkilendirilmiş GMPCS İşletmecisi) Arasında
Akdedilmiş Olan Sözleşmeye Ek Sözleşme
AMAÇ: Bu ek sözleşmenin amacı; 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun
46.maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan
işletmecilerin faturalı abonelerinden (ön ödemeli aboneleri hariç olmak üzere) alınan
ruhsatname ve kullanma ücretleri, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle
geriye kalan aylar için yılsonuna kadar eşit taksite bölünerek alınır.” hükmüne
istinaden faturalı (Post Paid) abonelerine ilişkin ruhsatname ve yıllık kullanma
ücretlerinin
Bilgi
Teknolojileri
ve
İletişim
Kurumuna
(BTK),
…………………………….(işletmeci) tarafından ödenmesine dair esasları
belirlemektir.

KAPSAM: Bu ek sözleşme yukarıdaki amaç doğrultusunda Mobil Telefon Sistemine
dâhil faturalı abone cihazlarına tahakkuk ettirilecek "ruhsatname ve yıllık kullanım”
ücretlerinin işletmeci tarafından bildirim ve ödenmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
GENEL ESASLAR
1- Sistem Bildirim İşlemleri

Sistem abonelerine ait bilgileri her ay için ayın son iş gününü takip eden ayın son iş
günü itibari ile işletmeci tarafından BTK’ya yazı ile bildirilecektir.
2- Ruhsatname ve Kullanma Ücretleri
2.1.Ruhsatname Ücretleri
a) Sisteme yıl içinde dâhil edilen abone cihazlarının sayılarına ilişkin bildirimlerin
gelmesini müteakip, sisteme dâhil oldukları ay itibariyle ruhsatname ücretleri tam
olarak, geriye kalan aylar için dâhil oldukları aydan yılsonuna kadar alınacak ücret
eşit taksite bölünerek ilgili aylara ait tahakkuk içerisinde belirlenerek işletmeci
tarafından tahakkuka istinaden BTK’ya ödenecektir.
b) Abonenin sisteme dâhil olduğu yıl içerisinde kendi isteği ile sistemden ayrılması
(işletmeler arası geçişler dâhil) veya başka herhangi bir sebeple işletmecinin
aboneliği iptal etmesi halinde, işletmeci kalan ruhsatname ücretlerini toplu olarak
iptal işlemlerinin yapıldığı esnada aboneden tahsil edecektir. Kalan ruhsatname
ücretinin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın bakiye ruhsatname ücreti iptal
işleminin gerçekleştirildiği ay belirtilerek yapılan tahakkuk içerisinde işletmeci
tarafından BTK’ya defaten ödenecektir.

2.2. Kullanma Ücretleri
a) Yılbaşında, sistemde mevcut olan abone sayısına göre Ocak ayında hesaplanan
kullanma ücreti 12 eşit taksite bölünür. Her ay itibariyle BTK tarafından yapılacak
tahakkuk içerisinde kullanma ücreti belirlenerek işletmeci tarafından tahakkuka
istinaden bildirim süresini takip eden ayın son iş günü itibariyle BTK’ya ödenecektir.

b) Abonenin yıl içerisinde kendi isteği ile sistemden ayrılması veya başka herhangi bir
sebeple işletmecinin aboneliği iptal etmesi halinde, işletmeci kalan kullanım ücretlerini
aboneye tahakkuk ettirmeyecektir. Sadece işletmeler arası geçişlerde kullanıcı ve
cihaz değişikliğinin olmadığının ibrazı halinde, kullanma ücretleri aboneliğin başladığı
aydan itibaren geriye kalan aylar için her ay tahakkuk içerisinde belirtilerek yeni
işletmeci tarafından BTK’ ya ödenecektir.
c) Sisteme yıl içinde dâhil edilen abone cihazlarının sayılarına ilişkin bildirimlerin
gelmesini müteakip, sisteme dâhil oldukları ay itibariyle kullanma ücretleri (kıst olarak
geriye kalan aylar için) dâhil oldukları aydan yılsonuna kadar alınacak ücret eşit taksite
bölünüp ilgili aylara ait tahakkuk içerisinde belirlenerek işletmeci tarafından tahakkuka
istinaden bildirim süresini takip eden ayın son iş günü itibariyle BTK’ ya ödenecektir.
Kullanma ücretine ait kıst işlem yapılırken ayın geriye kalan gün miktarı ne olursa
olsun tam aya iblağ edilecektir.
2.3. Ortak Hükümler
a) Yukarıda belirlenen hükümler çerçevesinde ruhsatname ve kullanım ücretlerinin
tahsiline ait her türlü risk işletmeciye aittir.
b) Bu ek sözleşmenin 1 inci maddesinde belirlenen süre içerisinde abonelere ilişkin
sistem bildirimlerinin yapılmaması halinde BTK’ ca bu sistemler için tarh edilecek
ücrete 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı
uygulanır.
c) Bu ek sözleşmenin göre düzenlenecek tahakkuk fişinde belirlenen son ödeme
tarihinden sonraki ödemelerde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen
oranda gecikme zammı uygulanır.

3- Diğer hususlar
a) Ön ödemeli abonelere ait ruhsatname ve kullanma ücretlerine ilişkin işlemlerde ….
tarihli sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
b) Amaç, Kapsam ve Üç Genel Esas maddesinden ibaret bu ek sözleşme, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve ……………………tarafından yetkilendirme
başlangıç tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 2 nüsha tanzim edilerek
…./…./2016 tarihinde imza altına alınmıştır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
adına

………………………………
adına

