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: Vodafone Alternatif İle Turkcell Arasında İşletilen
Uzlaştırma Prosedürü.

KARAR
:Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının
hazırladığı 12/12/2011 tarihli ve B.11.6.BTK.0.07.00.00.138/71883 sayılı takrir ve ekleri
incelenmiştir.
Vodafone Alternatif Telekom Hizmetleri AŞ (Vodafone Alternatif) tarafından
Kurumumuza iletilen başvuruda; Şirketleri ile Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell)
arasında “Yer Kullanım Sözleşmesi” (Sözleşme) imzalandığı, mezkûr sözleşme
çerçevesinde Turkcell’in ‘Maltepe Plaza Yenimahalle Pamukkale Sok. No:3 Soğanlık
Mevkii Kartal’ ve ‘Mahmutbey Piri Reis Mah. İnönü Cad. No:71 Bağcılar İstanbul’
adreslerinde arabağlantı noktalarının bulunduğu, 10.03.2011 tarihli Turkcell’e muhatap
yazıyla Maltepe Plaza lokasyonunda kurulu bulunan bir kabinetine cihaz kurulumunun
yapılması ve hem adı geçen lokasyonda hem de Mahmutbey santralinde transmisyon
arabağlantısı talebinde bulunulduğu, Turkcell’in cevabi yazısında Maltepe lokasyonunda
kurulması talep edilen cihazın kullanımına yetecek kapasitede enerji imkânının
bulunmadığı ve bahse konu talebin karşılanabilir olup olmadığının değerlendirilebilmesi
için talebin maksadı ile cihazın kullanımına tahsis edilecek hizmetlerin özelliğinin
bildirilmesinin talep edildiği, Şirketlerince anılan taleplerin değerlendirilmesinin yeniden
talep edildiği ifade edilerek Kurumumuzdan yaşanan anlaşmazlığın çözümünü teminen
uzlaştırma prosedürünün işletilmesi talep edilmiştir. Vodafone Alternatif’in uzlaştırma
prosedürü işletilmesi talebiyle Kurumumuza yapmış olduğu başvuru, tarafların katılımı
ile Kurumumuzda yapılan uzlaştırma toplantısı, Kurumuzca ilgili Turkcell santrallerinde
gerçekleştirilen yerinde inceleme sonuçları ve ilgili mevzuat çerçevesinde
değerlendirilmiş olup 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 7, 12, 17 ve
18’inci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 10, 14, 17 ve 18’inci
maddeleri, Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ’in 6, 7 ve 13’üncü maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Kurumumuza
intikal eden anlaşmazlıklara ilişkin olarak işletilen uzlaştırma prosedürleri çerçevesinde,
1- Vodafone Alternatif tarafından uzlaştırma başvurusu kapsamında iletilen Turkcell’in
Yenimahalle Pamukkale Sk. No.3 Soğanlık Mevkii Kartal lokasyonundaki Maltepe
Plaza santralinde bulunan UMTH odasına Vodafone Alternatif’e ait (VATHAŞ) etiketli
kabinete ( ) kurulumu ve ( ) kapasite ile transmisyon arabağlantısı yapılması
talebinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle gerçekleştirilemeyecek olması nedeniyle, söz
konusu ( ) cihazının Turkcell tarafından santral binasında yer alan, ( )’ye ait SDH
cihazlarının da bulunduğu transmisyon odasında ya da benzer salonlardan birinde
karşılanması ve söz konusu cihazın bahsi geçen ( ) kapasiteli transmisyon hattı ile
irtibatlandırılması,
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2- Vodafone Alternatif tarafından uzlaştırma başvurusu kapsamında iletilen Turkcell’in
Pirireis Mh. İnönü Cd. No.71 Bağcılar lokasyonundaki Mahmutbey Plaza santralinde
bulunan transmisyon odasına ( ) kurulumu yapılması, ( ) kapasite ile de
transmisyon arabağlantı yapılması talebinin ise Turkcell tarafından fiziksel ya da
birlikte ortak yerleşim yöntemlerinden birinin tercih edilmesi suretiyle;
- Kiralık devre hizmeti alınan işletmecilerin cihazlarının bulunduğu mevcut
transmisyon odasında veya
- Yeni bir transmisyon odası oluşturulması suretiyle veya
- Mevcut GSM odalarında boş olan yerlerde birlikte ya da münhasıran
Vodafone Alternatif’e ortak yerleşim sağlanması ile cihazın konumlandırılması ve
bahsi

geçen

cihazın

söz

konusu

( )

kapasiteli

transmisyon

hattı

ile

irtibatlandırılması şeklinde karşılanması,
3- İşbu Kurul Kararı’nın tebliğini müteakip 45 (kırk beş) gün içerisinde işbu Kurul
Kararı’nın 1’inci ve 2’nci maddeleri çerçevesinde Vodafone Alternatif’in talebinin
Turkcell tarafından karşılanması ve söz konusu süre sonunda yapılan çalışma
hakkında Kurumumuza bilgi verilmesi
hususlarına karar verilmiştir.

2/2

