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KULLANIM HAKKININ VERİLMESİ VE ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ 

HAKKINDA USUL VE ESASLAR 
 

 
1. “Kullanım hakkı verilmesi” başlıklı 13 üncü maddenin 1 inci fıkrasında yer alan 
“Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılmasının gerekmediği tespit edilen elektronik 
haberleşme hizmet, şebeke ve/veya altyapıları için kullanım hakkı ücretinin ilgili 
hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin 
Kuruma sunulmasını müteakip başvuru sahibine usulüne uygun başvuruyu izleyen 
otuz gün içerisinde Kurum tarafından belirlenen kullanım hakkı yetki belgesi 
düzenlenir…” hükmü kapsamında “usulüne uygun başvuru”, 12 nci madde 
hükümlerine uygun olarak eksiksiz başvuru yapılmış ve kullanım hakkı ücretinin 
ilgili hesaba yatırıldığını belgeleyen dekontun aslının veya Banka onaylı suretinin 
Kuruma sunulmuş olmasını kapsar. Bu doğrultuda sayısı sınırlandırılmayan 
kullanım hakkı yetki belgesi, bu usule uygun şekilde tamamlanmış başvuruyu 
müteakip, otuz gün içerisinde Kurum tarafından düzenlenir. 
 
2. “Kullanım hakkı ücretinin ödenmesi” başlıklı 18 inci maddenin 4 üncü 
fıkrasında yer alan“İşletmecinin kullanım hakkının devam ettiği her bir yıllık 
sürenin bitimini takip eden iki aylık sürenin sonuna kadar kullanım hakkı ücretini 
(Katma Değer Vergisi dâhil olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranı 
kadar gecikme faizi ile birlikte yatırmaması durumunda kullanım hakkı, söz konusu 
iki aylık sürenin sonu itibariyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal olmuş 
kabul edilir.” hükmü ile ilgili olarak;  

 
a) İşletmeci, kullanım hakkının devam ettiği her bir yıllık sürenin bitimini takip 
eden iki aylık süre içinde kullanım haklarını kısmen veya tamamen Kuruma iade 
edebilir. Bu durumda, iade edilen söz konusu kaynaklara ilişkin olarak mevcut 
mevzuat hükümleri uyarınca kıst ücret ve gecikme faizi alınır. Tüm kullanım 
haklarının iade edilmesi halinde işletmecinin sadece bildirim kapsamında kaydı 
devam eder. 
 
b) İşletmecinin söz konusu iki aylık süre içerisinde kullanım hakkı ücretlerini 
ödememesi neticesinde kendisine tahsisli tüm kullanım haklarını yitirmesi halinde 
işletmecinin sadece bildirim kapsamında kaydı devam eder. 
 
c) İşletmecinin, söz konusu iki aylık süre içerisinde kullanım hakkı ücretini eksik 
ödemesi durumunda, sadece ödemediği kullanım hakkı ücretine karşılık gelen 
frekans ve/veya numara kullanım hakları iptal edilir. 
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d) İşletmecinin, söz konusu iki aylık süre içerisinde eksik ödeme yapması 
durumunda, hangi frekans ve/veya numara kaynağına ilişkin ödeme yapıldığının 
belirsiz olması ve bu durumun işletmeci ile yapılan yazışmalar neticesinde de 
açıklığa kavuşturulamaması halinde, ödemesi eksik yapılan frekans ve/veya 
numara kullanım haklarının tamamına ilişkin kullanım hakkı ücreti ödenmemiş 
kabul edilerek söz konusu frekans ve/veya numara kaynaklarının tamamının 
kullanım hakları iptal edilir. Bu iptal neticesinde işletmecinin tüm kullanım 
haklarının iptal edilmiş olması halinde işletmecinin sadece bildirim kapsamında 
kaydı devam eder. 
 
e) Yukarıdaki kapsamda gerekli görülmesi durumunda işlem yapmadan önce 
işletmeci yukarıda belirtilen usul ve esaslar hakkında önceden bilgilendirilir. 

 


