T.C.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU
Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı

10/02/2010 tarihli ve 2010/DK-08/79 sayılı Kurul Kararı ile;
“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 32’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Numara
Taşınabilirliği Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine istinaden,
1) Numara Taşınabilirliği Sisteminin bakım ve işletimini de içerecek olan maliyetinin paylaşım
esasına ilişkin olarak EK-1’de yer alan formülün uygulanması,
2) İşbu Kurul Kararının Kurumumuz internet sitesinde yayımlanması”
hususlarına karar verilmiştir.
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EK-1
Numara Taşınabilirliği Sistemi (NTS) Maliyet Paylaşım Esasına İlişkin Formül

nT’nin 0 olması durumunda, aşağıdaki formül uygulanır :

Ücret: NTS’ye çift yönlü bağlı bulunan bir işletmecinin ödeyeceği bedel,
NTS(Maliyet): NTS’nin Kurum tarafından İşletmecilerce karşılanması uygun görülen;
barındırma, bakım onarım, işletme, sistem geliştirme ve yükseltme, yedekleme ve felaket
kurtarım hizmeti ve NTS’nin gerekli performans ve servis seviyesi ile devamını sağlamak
amacıyla ortaya çıkacak tüm maliyetler,
y: NTS’ye çift yönlü bağlı bulunan işletmeci sayısı,
n: İşletmeciye taşınan numara sayısı,
nT: NTS’de taşınan toplam numara sayısı,
NS: İşletmecinin bir önceki yıla ait net satışı,
NST: NTS’ye çift yönlü bağlı bulunan işletmecilerin bir önceki yıla ait net satışları toplamı,
Net satışlar: Brüt satışlardan, satış indirimlerinin düşülmesi sonucu kalan tutar,
Brüt satışlar: Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen muhasebe sistemi uygulaması dikkate
alınmak suretiyle İşletmecinin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler
karşılığında alınan veya tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsayan ve gelir tablosunda “60.
Brüt Satışlar” hesabında kaydedilmiş olan tutarlar,
Oluşan NTS (Maliyet) üçer aylık dört dönem halinde ödenir. Bu kapsamda her bir 3 aylık
ödeme dönemi için,
 “y” verisi; Maliyetin oluştuğu tarihten itibaren ileriye doğru 3 aylık dönem sonunda
“y” tanımına uyan işletmeci sayısı,
 “n” ve “nT” verileri; Maliyetin oluştuğu tarihten itibaren ileriye doğru 3 aylık dönemde
gerçekleşen “n” ve “nT” tanımına uyan taşınmış numara sayıları,,
 NS ve NST verileri; Maliyetin oluştuğu yılın bir önceki yılında oluşan net satış rakamı,
esas alınarak belirlenir. Bu yöntemle; NTS(Maliyet) kapsamında oluşan maliyet, oluştuğu
tarihten itibaren toplam bir yıl içerisinde işletmecilerce karşılanmış olur.

