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Sanal Mobil Şebeke Hizmeti İşletmecilerinin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 

Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda 

Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme 

Amaç 

Madde-1 Bu Sözleşmenin amacı, yetkilendirme mevzuatı kapsamında Sanal Mobil Şebeke 

Hizmeti işletmecilerinin faturalı ve ön ödemeli aboneleri için 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 

Kanunu’nun 46’ncı maddesi gereği ödemek zorunda bulundukları telsiz ruhsatname ve yıllık 

kullanma ücretlerinin işletmeciler tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ödenmesine 

ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Taraflar 

Madde-2  İşbu Sözleşmenin tarafları, Mustafa Kemal Mh. Dumlupınar Blv. No:276 Posta 

Kodu: 06530 Çankaya/Ankara adresinde mukim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Sözleşmede 

bundan sonra BTK olarak anılacaktır) ile ……………………………………….. adresinde mukim 

……………………………………. (Sözleşmede bundan sonra İşletmeci olarak anılacaktır) dir. 

Genel Esaslar 

Madde-3  

a) İşletmeci 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile Kurum düzenlemeleri ve bu 

Sözleşme maddeleri uyarınca telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini BTK’ya 

ödemekle yükümlüdür. 

b) Bu sözleşme hükümleri, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun uygulanmasında, 

müteakip maddelerde aksine bir hüküm olmadıkça bütün uygulama için geçerli olacaktır. 

Ruhsatname İşlemleri 

Madde-4  

a) İşletmeci, sunduğu hizmete dahil olan ve/veya hizmetten ayrılan abone sayılarını, işlemin 

yapıldığı ayı takip eden ayın 15’i mesai bitimine kadar yazı ile BTK’ya bildirecektir. 

b) İşletmeci, sunduğu hizmetteki toplam abone sayısını her yılın Ocak ayı içerisinde, BTK’ya 

bildirecektir. 

Ruhsatname ve Kullanma Ücretleri 

Madde-5  

a) 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Telsiz ücretleri” başlıklı 46’ncı maddesi 

kapsamında BTK tarafından faturalı abonelerin telsiz ücretleri hesaplanırken taksit 

uygulanmasına karşın, ön ödemeli aboneler için peşin hesaplanacaktır.  

b) İşletmeci, sunduğu Sanal Mobil Şebeke Hizmeti kapsamında mevcut sistemindeki toplam 

abonelerine ait yıllık kullanma ücretini yapılacak tahakkuk işlemine istinaden her yılın 

Şubat ayının son iş gününe kadar BTK’ya ödeyecektir.  

c) İşletmeci sisteme ay içinde dahil edilen abone sayılarına ilişkin ruhsatname ve kullanma 

ücretlerini, bildirim yapılan ayın son iş gününe kadar BTK tarafından yapılacak tahakkuk 

işlemine istinaden BTK’ya ödeyecektir. 

d) Sisteme yıl içinde dahil edilen faturalı abone sayılarına ilişkin bildirimlerin gelmesini 

müteakip, sisteme dahil oldukları ay itibariyle ruhsatname ücretleri tam olarak, geriye 

kalan aylar için dahil oldukları aydan yıl sonuna kadar alınacak ücret, eşit taksite bölünerek 

ve ilgili aylara ait tahakkuk içerisinde belirlenerek, işletmeci tarafından tahakkuka 

istinaden taksit ayını takip eden ayın son iş gününe kadar BTK’ya ödenecektir. 
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e) Faturalı abonenin sisteme dahil olduğu yıl içerisinde kendi isteği ile sistemden ayrılması 

(işletmeciler arası geçişler dahil)  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. 

f) Yılbaşında, sistemde mevcut olan faturalı abone sayısına göre hesaplanan kullanma ücreti 

12 eşit taksite bölünür. Her ay itibariyle BTK tarafından tahakkuk içerisinde belirlenen 

kullanma ücreti işletmeci tarafından tahakkuka istinaden takip eden ayın son iş gününe 

kadar BTK’ya ödenecektir. 

g) Sisteme yıl içinde dahil edilen abonelere ilişkin bildirimlerin gelmesini müteakip, sisteme 

dahil oldukları ay itibariyle kullanma ücretleri (kıst olarak geriye kalan aylar için) dahil 

oldukları aydan yıl sonuna kadar alınacak ücret, eşit taksite bölünüp ilgili aylara ait 

tahakkuk içerisinde belirlenerek, işletmeci tarafından tahakkuka istinaden taksit ayını takip 

eden ayın son iş gününe kadar BTK’ya ödenecektir. 

h) Faturalı 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 işletmeciler arası geçişlerde abone 

değişikliğinin olmaması halinde, kullanma ücretleri aboneliğin başladığı aydan itibaren 

geriye kalan aylar için her ay (2023 yılı için 9,43 TL olarak) tahakkuk içerisinde belirtilerek 

yeni işletmeci tarafından BTK’ya ödenecektir. 

i) Aboneliğin devredilmesi halinde alınması gereken ruhsatname ve kullanma ücreti, 

Sözleşmenin 4’üncü maddesi kapsamındaki bildirimi müteakip yapılacak tahakkuk 

işlemine istinaden işletmeci tarafından BTK’ya ödenecektir. 

j) Herhangi bir sebep ile abonelik hakkının devri veya iptali halinde ruhsatname ve o yıla ait 

ödenmiş olan kullanma ücreti hiç bir şekilde iade edilmeyecektir. 

k) İşletmeciler arası geçişlerde abone değişikliği olmadığı takdirde o yıla mahsus ruhsatname 

ücreti ve kullanma (faturalı aboneler hariç) ücreti yeni işletmecide alınmayacaktır. 

l) Ücretlendirme işlemi yapılırken ayın geriye kalan gün miktarı ne olursa olsun tam aya iblağ 

edilecektir.  

Diğer Hususlar  

Madde - 6  

a) Yukarıda belirlenen hükümler çerçevesinde ruhsatname ve kullanım ücretlerinin tahsili ile 

ilgili her türlü risk işletmeciye aittir.  

b) İşletmeci, abonelerine ait bildirimlerini, bu Sözleşmenin 4’üncü maddesinde belirtilen 

süreler içerisinde yapmaması halinde, BTK tarafından bu aboneler için tarh edilecek ücrete 

ayrıca 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesinde belirtilen oranda gecikme zammı 

uygulanır.  

c) Tahakkuk fişinde belirtilen son ödeme tarihinden sonraki ödemelerde 6183 sayılı Kanunun 

51’inci maddesinde belirtilen oranda BTK tarafından gecikme zammı uygulanır. 

d) Ödeme yükümlülüğü dışında, uygulanması ve sonuçlandırılması konusunda mutabakata 

varılan yukarıdaki hususlarda ortaya çıkabilecek sorunlar, BTK ve işletmeci tarafından 

müştereken ele alınarak işbu sözleşme BTK düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

çözümlenir. 

e) İşletmeci tarafından imzalanarak BTK’ya gönderilmesi gereken bu Sözleşmede istenen 

bilgilerin ve bildirimlerin zamanında yapılmaması halinde, işletmeci tarafından daha sonra 



 3 / 3 

 

yapılacak izin talepleri ancak istenilen bilgi ve bildirimlerin gönderilmesi halinde 

değerlendirilecektir. 

f) İşbu Sözleşme, taraflarca imzalanmasını müteakip işletmecinin Sanal Mobil Şebeke 

Hizmeti sunma hakkının geçerlilik süresine bağlı olarak yürürlükte kalacaktır. Ancak yetki 

belgesi süresi boyunca her yıl veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nda 

ve/veya bu Kanunla ilgili olan diğer mevzuatlarda Sözleşme metnine esas olan önemli 

değişiklikler olması durumunda, tarafların gerekçeleriyle birlikte 1 ay önceden yazılı 

olarak bildirmeleri halinde ilgili hususları içeren yeni bir sözleşme düzenlenebilecektir. 

Anlaşmazlık doğması halinde ise, eski sözleşme yürürlükte kabul edilecek ve taraflar 

gerektiğinde bu hususta yasal haklarını kullanabileceklerdir. 

g) İşbu Sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek her türlü ihtilafın çözümlenmesinde yetkili 

merciler; Türkiye Cumhuriyeti Ankara Mahkemeleridir.  

h) Sözleşme gereği İşletmeci, abonelerine ait ödenmesi gereken ruhsatname ve kullanma 

ücretlerinde, her yıl BTK’ca yayınlanan ücret tarifelerini esas alacaktır. Bu ücretler her 

türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

i) Aksi açıkça belirtilmedikçe işbu Sözleşmeye ilişkin tüm bildirimler, tarafların tebligat 

adreslerine yazılı olarak yapılacaktır. Taraflar aşağıdaki yazılı adresleri diğer tarafa 15 gün 

önceden yazılı olarak bildirmek sureti ile herhangi bir zamanda değiştirebileceklerdir. 

Tebligat adresi değişikliğinin bildirilmemesi halinde değişiklikten önceki adrese yapılan 

ücret tebligatları işletmeciye yapılmış sayılacaktır. 

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu                         İşletmeci 

 

Mustafa Kemal Mh.  

Dumlupınar Blv. No:276    Adı, Unvanı  

Posta Kodu: 06530        Adresi 

Çankaya/ANKARA                                  

 

İşbu Sözleşme 6 maddeden ibaret olup; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile 

………………………………. tarafından     /     /       tarihinden itibaren yürürlüğe girmek 

üzere 2 nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 

 

 

 

 

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu                   İşletmeci 

   adına                                                     adına 


