
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 19.10.2011 
Karar No  : 2011/DK-07/539 
Gündem Konusu             : Toptan Hat Kiralama Süre Uzatımı. 
 
KARAR : 
 
27.07.2011 tarihli ve 2011/DK-07/394 sayılı Kurul Kararı ile Referans Toptan Hat 
Kiralama Teklifi, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) Referans Arabağlantı 
Teklifi’nin eki olarak onaylanmış ve söz konusu Kurul Kararı’nın 3 ve 5’inci maddeleri 
kapsamında; 

 Türk Telekom’un Toptan Hat Kiralama hizmetinin sunumu için kendi 
sistemlerinde yapması gereken çalışmalar ile 

 Online (çevrimiçi) arayüz geliştirme çalışmalarının 
90 gün içinde tamamlanması ve bu süreçte, her ayın sonu itibariyle gerçekleştirilen 
çalışmalara ilişkin olarak Kurumumuzu bilgilendirmesi hususlarına karar verilmiştir.   
 
Müteakiben Türk Telekom tarafından Kurumumuza sunulan 19.08.2011 tarih ve 1975 
sayılı, 26.08.2011 tarih ve 2036 sayılı, 30.09.2011 tarih ve 2270 sayılı ve 11.10.2011 
tarih ve 2350 sayılı yazılarda çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin bilgi verilmiş; 

 Toptan Hat Kiralama hizmetine ilişkin ‘Müşteri, Satış, İş Emri ve SLA Süreçleri, 
Entegrasyon Yazılımları, Tahakkuk ve Faturalama Süreçleri, Tahsilât Süreçleri, 
Arıza ve SLA Süreçleri’ gibi ilgili sistem ve süreç entegrasyon çalışmalarının 
tamamlanabilmesi ve yazılım süreçlerinin iyi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
gerektiği, 

 27.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/394 sayılı Kurul Kararı ile THK hizmetinin 
yanında Taşıyıcı ön seçimi hizmeti için de entegrasyon çalışmalarının istenmiş 
olmasının çalışmanın kapsamını genişlettiği 

ifade edilerek ve detaylı iş planı takvimi Kurumumuza sunularak Kurul Kararı’nda 
verilen 90 günlük süreye ilave olarak 90 günlük ek süre verilmesi Kurumumuzdan talep 
edilmiştir. 
 
Elektronik haberleşme sektöründe etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının tesis 
edilmesi kapsamında, arabağlantı hizmetlerinin Türk Telekom tarafından açık, şeffaf 
ve makul şartlarda sunulması, piyasaya girecek işletmeciler başta olmak üzere 
alternatif işletmeciler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 
değerlendirildiğinde, etkin rekabet ortamının oluşturulmasında önemli bir yeri bulunan 
Toptan Hat Kiralama hizmetinin teknik altyapıda gerekli konfigürasyonların 
tamamlanması sonrasında verimli bir şekilde sunulmasının sektörde olumlu sonuçlara 
yol açacağı düşünülmektedir.  
 
Bu kapsamda, Türk Telekom tarafından Kurumumuza iletilen süre talebinin 
değerlendirilmesi neticesinde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6 ve 
19’uncu maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi ve ilgili diğer 
mevzuat çerçevesinde; 
 
27.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/394 sayılı Kurul Kararı’nın 3 ve 5’inci maddeleri 
kapsamında Türk Telekom’a verilen 90 günlük süreye ilave olarak 60 gün süre 
verilmesi hususuna karar verilmiştir. 


