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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

KARARI 

 

Karar Tarihi : 18.07.2012 

Karar No  : 2012/DK-07/336 

Gündem Konusu             : Türk Telekom Referans Erişim Teklifinde  

                                                                Teminat Mektubu Uygulanması ve ROYTEPT  

                                                                Revizeleri.   

                   

KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Dairesi 

Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 

 

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL 

Toptan Satış Teklifi, Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi, Referans ATM 

Seviyesinde Veri Akış Erişimi ve Referans Yerel Ağa Erişim Teklifi kapsamında 

sunulan hizmetlerin teminat mektubu uygulamalarında yeknesaklığın sağlanmasını 

teminen ilgili referans tekliflere ilişkin madde önerilerinin Kurumumuza sunulması 

talebini içeren 07.07.2011 tarih ve 2011/DK-07/351 sayılı Kurul Kararı sonrasında, 

Türk Telekom “Teminat Usul ve Esasları”nı Kurumumuz onayına sunmuş olup 

kamuoyu görüşleri de dikkate alınarak yapılan Kurumumuz değerlendirmeleri 

neticesinde gerekli görülen düzeltme taleplerimiz Türk Telekom’a iletilmiş ve 

düzeltme taleplerimiz çerçevesinde Türk Telekom tarafından nihai teklif 03.04.2012 

tarihli ve 731 sayılı yazı ile Kurumumuz onayına sunulmuştur. 

 

Diğer yandan, ortak yerleşim ve tesis paylaşımı hizmetlerine ilişkin olarak işletmeci 

talepleri ve uygulamada yaşanan sorunların çözümü amacıyla Referans Ortak 

Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi kapsamında bazı revizelere ihtiyaç duyulmuş, 

buna ilişkin olarak Türk Telekom teklifini Kurumumuza sunmuştur. Kurumumuz 

tarafından, kamuoyu görüşleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli görülen düzeltme 

taleplerimiz Türk Telekom’a iletilmiş ve Türk Telekom nihai teklifini 18.04.2012 tarihli 

ve 845 sayılı yazısı ile Kurumumuz onayına sunmuştur.  

 

Bu kapsamda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6 ve 19’uncu 

maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 11 ve 12’inci maddeleri ve 

Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu 

İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 11’inci 

maddesi başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde;  
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 Türk Telekom Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi, Referans IP 
Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi, Referans ATM Seviyesinde Veri Akış 
Erişimi Teklifi, Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi ve 
Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi’nde yapılan Ek’teki 
değişikliklerin onaylanması, 
 

 Onaylanan değişiklikleri içeren referans tekliflerin 5 (beş) iş günü içerisinde 
Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması 

 

hususlarına karar verilmiştir. 
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                          EK  

 

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) Referans Ortak 

Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi (ROYTEPT) kapsamında; 

 

“Ek-2 Ortak Yerleşim Hizmetleri” bölümünün 3.1.3, 3.2.3, 3.2.5, 7.1.1 maddeleri 

aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve 8.2 maddesi çıkarılmıştır. 

 

3.1.3. Türk Telekom, teknolojik veya diğer zorunlu ticari sebepler nedeniyle, İşletmeci 

tarafından kullanılan Ortak Yerleşim alanının değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda 

İşletmeciye durum 180 (yüz seksen) Gün önceden bildirilir. İşletmecinin asgari kesinti 

ile hizmet verebilmesi için ortak yerleşime ilişkin alınacak önlemler ile aynı bina içinde 

yer değiştirme ya da farklı binaya taşınma durumunda oluşacak ortak yerleşim 

maliyetleri Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Ancak, İşletmecinin 

Sözleşmesinin feshi, iptali ve/veya süresinin bitmesi vb. sebeplerle kendisine tahsis 

edilen gayrimenkulleri tamamen tahliye etmek istemesi halinde, 180 (yüz seksen) 

Gün önceden haber verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

3.2.3. İşletmecinin talepleri, talebin özelliğine göre Türk Telekom tarafından 

değerlendirmeye alınacak, verilecek hizmetin niteliği gereği yer etüdüne ilişkin 

projelendirme yapılmasının zorunlu olmadığı durumda (mevcut rack/kabinet içine 

cihaz, kart ilavesi), azamî 15 (on beş) gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Sürvey ve 

projelendirme yapılmasının zorunlu olduğu durumda (yeni rack/kabinet ilavesi), 

İşletmecinin de katılımı ile başvuru tarihinden itibaren 30 (otuz) Gün içerisinde sürvey 

çalışması yapılacak ve Madde 9’da yer alan Talep Değerlendirme Formu 

düzenlenecektir. Türk Telekom talebin uygun görülüp görülmediğini ve uygun 

görülmesi halinde verilecek hizmet karşılığında alınacak ücretleri söz konusu 30 

(otuz) Günlük süre içerisinde İşletmeciye bildirecektir. Talebin karşılanamaması 

halinde, gerekçesi Türk Telekom tarafından İşletmeciye aynı süre içerisinde yazılı 

olarak iletilecektir.  

 

3.2.5. Türk Telekom, İşletmecinin olumlu görüşünü yazılı olarak bildirmesini ve 

ödenmesi gereken diğer ücretleri ödemesini müteakip, daha önceden hazırlanmış ve 

kullanılabilir bir ortak yerleşim alanı mevcut değilse azamî 45 (kırk beş) gün 
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içerisinde; daha önceden hazırlanmış ve kullanılabilir bir ortak yerleşim alanı mevcut 

ise azamî 10 (on) gün içerisinde ilgili alanı sistem/cihazların kurulumuna uygun hale 

getirerek İşletmeciye bildirir. Yer kullanım ücretlendirmesi bu bildirim tarihi itibarı ile 

enerji ve klimatizasyon ücretlendirmesi ise sistem/cihazların montaja başlama tarihi 

itibarı ile başlar.   

 

7.1.1. İşletmecinin, Türk Telekom tesislerinde Arabağlantı veya Yerel Ağa 

Ayrıştırılmış Erişim veya Veri Akış Erişimi hizmetleri için Ortak Yerleşim hizmetlerine 

ilişkin taleplerinin değerlendirilmesi, Türk Telekom tarafından gerekli tetkik ve 

incelemeler ile sürvey ve projelendirme yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda 

(yeni rack/kabinet ilavesi) sürvey çalışmalarının yapılmasına yönelik faaliyetlere 

karşılık olmak üzere ve geri ödemesiz olarak, her bir talepte Tablo 1’de yer verilen 

Başvuru Ücreti alınacaktır. Bu ücret, Ortak Yerleşim talebinde bulunulan tesis için 

geçerli olup, her bir tesis için yapılan talepler ayrı ayrı değerlendirilecektir. Aynı 

tesiste birden fazla başvuru tek seferde yapılabilecektir.* 

Tablo 1: Başvuru Ücreti (TL) 

Kabinet ve Rack Kurulumu 493,93 

Kabinete Cihaz İlavesi  246,97 

Cihaza Kart İlavesi 123,48 

* Birden fazla başvuru tek seferde yapılırsa 493,93 TL alınacaktır. 

 

“Ek-3 Tesis Paylaşımı Hizmetleri” bölümünün 4.3, 4.4, 8.1, 10 ve 11’inci maddeleri 

aşağıdaki gibi değiştirilmiş; 4.6 ve 9.2 maddeleri çıkarılmıştır. 

 

4.3. İşletmeci, Yeraltı ve/veya Havai Tesislerin paylaşımına ilişkin talebe ait talep 

yazısını ve asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren Madde 10’da yer alan formu ve 

Başvuru Ücretinin ödendiğini gösterir dekontu Türk Telekom’a gönderecektir. 

• Yeraltı ve/veya Havai Tesislerin paylaşımına ilişkin talebin tesis edileceği 

güzergâh 

•  Yeraltı ve/veya Havai Tesislerin paylaşımına ilişkin talebin tesis edileceği uç 

noktalarının adı, adresi 

• Yeraltı ve/veya Havai Tesislerin paylaşımına ilişkin talebin ne amaçla yapıldığı 

• Şebeke yönetimi ve güvenliği açısından hizmetin ne şekilde ve ne tür 

cihazlar/kablolar ile verileceğine dair bilgiler 
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 İşletmecinin Türk Telekom altyapısı ile bağlantı talebi istediği lokasyonda 

İşletmeci kablosunun serildiği altyapının mülkiyetinin veya kullanım hakkının 

kendisine ait olduğuna dair taahhüdü 

 

4.4. İşletmecinin başvurusu Türk Telekom tarafından değerlendirmeye alınacaktır. 

Başvuru tarihinden itibaren 15 (on beş) Gün içerisinde Madde 11’de yer alan form 

Türk Telekom tarafından düzenlenerek, yer etüdü süresi, Madde 8.2.’de yer alan yer 

etüt ücreti ile birlikte yer etüt ücretinin yatırılacağı banka hesap bilgileri İşletmeciye 

bildirilecektir. İşletmecinin başvurusu, objektif olarak kanıtlanabilir teknik imkânsızlık 

ve/veya kapasite yetersizliği bulunduğu ve/veya kapasite artırım imkânının olmadığı 

gerekçesiyle karşılanamaz ise bu durum, kanıtlayıcı belgeler sunulmak suretiyle Türk 

Telekom tarafından İşletmeciye bildirilir. Bu bildirimde asgari olarak talebin 

karşılanamadığı kısımların işaretlendiği “talebe konu güzergah krokisi”, bu kısımlarda 

talebin neden karşılanamadığına ilişkin açıklamalar ve ispatlayıcı belgeler (fotoğraf, 

video vb.) sunulur.  

 

8.1. İşletmecinin, Türk Telekom Tesislerinde Yeraltı ve/veya Havai Tesislerin 

paylaşımı talebine ilişkin olarak yapılacak yer etüdü ve inceleme giderlerinden 

mahsup edilmek üzere ve geri ödemesiz olarak, her bir talep için 493,93 TL tutarında 

Başvuru Ücreti alınacaktır. Aynı tesiste birden fazla başvuru tek seferde 

yapılabilecektir. 
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10. TÜRK TELEKOM YER ALTI VE/VEYA HAVAİ TESİSLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN TALEP 

FORMU 

 

Talep Sahibi İşletmeci:........................................................................................... 

 

Talebin Türü :    

 

1- Yeraltı (    )         2- Havai  (    )                         

  

Kablo tipi        Bakır (    )   Fiber Optik (     )   Kablo tipi     Bakır (    )   Fiber Optik (     ) 

Kablo çapı,  …………..mm    Kablo çapı  …………..mm  

Kablo ağırlığı …………..kg/km    Kablo ağırlığı  …………..kg/km 

 

Talebin Amacı: 

Arabağlantı (  )   VAE (  )  YAPA (  ) 

 

Hizmetin Hangi Tür Sistem/Cihaz/Kablo İle Verileceği:…..……………………….………...... 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Talebe Konu;  

 

Güzergah Bilgisi:….…..……………………………………………………………………..……. 

 

Uç Adresleri:  (A) Ucu*: ……………………   (B) Ucu**:………………………. 

 

İşletmeci: ……………………………..  

Tesis paylaşımı talebine konu güzergahla bağlantının yapılacağı altyapının mülkiyetinin veya bu 

altyapının kullanım hakkı ile bakım ve onarım sorumluluğunun Şirketimize ait olduğunu kabul ve 

taahhüt ederiz.  

   

Tarih: .../..../20….        

 

İmza:........................ 

 

*:  Türk Telekom Binasının açık adresi 

**: İşletmecinin erişim ve arabağlantı hizmetleri kapsamında PoP Noktalarının bulunduğu binanın açık 

adresi veya İşletmecinin F/O Kablosunun mevcut bulunduğu menholün açık adresi veya koordinatları 

veya konumu 
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11. TÜRK TELEKOM YER ALTI VE/VEYA HAVAİ TESİSLERİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN TALEP 

DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Talep Sahibi İşletmeci:............................................................................................................ 

 

1- Yeraltı (    )         2- Havai  (    )                         

 

Kablo tipi :    Bakır (    )  Fiber Optik (     )      Kablo tipi :Bakır (    ) Fiber Optik (     ) 

Kablo çapı :…………..mm    Kablo çapı : …………..mm  

Kablo ağırlığı :…………..kg/km    Kablo ağırlığı : …………..kg/km 

 

Talebin Amacı: 

Arabağlantı (  )   VAE (  )  YAPA (  ) 

 

Hizmetin Hangi Tür Sistem/Cihaz/Kablo İle Verileceği:…..……………………………..………………….… 

 

Talebe Konu;  

 

Güzergah Bilgisi:….…………….………………………………………………………………..….. 

 

Uç Adresleri:  (A) Ucu*: ……………..………          B) Ucu**:……………………………………. 

 

1- Yeraltı / Havai Tesisin kullanım talebine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda ........... m yer 

etüdünün ……. günde  yapılması: Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

 

Ünite Şebeke Sorumlusunun Onayı:     Tarih: .../..../200..           

 

Adı, Soyadı: ........................................     İmza: ..................... 

 

2- Yapılan değerlendirme/yer etüdü sonucunda;  

 

Talep Karşılanabilir:  (    )     Talep Karşılanamaz:  (    )  

   

Açıklamalar:  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Türk Telekom İl Yön./ Yrd.: ……………………………..  

    

Tarih: .../..../200….        

 

İmza:.......................  

 

*:  Türk Telekom Binasının açık adresi 
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**: İşletmecinin erişim ve arabağlantı hizmetleri kapsamında PoP Noktalarının bulunduğu binanın açık 

adresi veya İşletmecinin F/O Kablosunun mevcut bulunduğu menholün açık adresi veya koordinatları 

veya konumu 

 

“Ek-4 Bina Girişi ve Bina İçi Bağlantı Hizmetleri” bölümünün 3.1, 4.2, 6.3, 8.1, 10 ve 

11’inci maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş, 9.2 maddesi çıkarılmıştır. 

 

3.1. Türk Telekom, İşletmeciden gelen talepleri inceleyerek ilgili mevzuat ile 1. ve 2. 

maddede yer alan çerçevede bağlantıları sağlayacaktır. 

 

4.2. İşletmeci Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebine ilişkin talep 

yazısını ve asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren Madde 10’da yer alan formu ve 

Başvuru Ücretinin ödendiğini gösterir dekontu Türk Telekom’a gönderecektir. 

 

 Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebinin tesis edileceği Santral 

Binasının açık adı ve adresi 

 Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantı talebinin ne amaçla yapıldığı 

 F/O kablo kapasitesi 

 Bina içi sistem/cihaz lokasyonları 

 İşletmecinin F/O Kablosunun serildiği altyapının mülkiyetinin veya kullanım 

hakkının kendisine ait olduğuna dair taahhüdü 

 

6.3. Türk Telekom Bina Girişi ve/veya Bina İçi F/O Kablo Bağlantılarında arıza 

olması durumunda arızayı bildirimin alındığı saatten itibaren 8 (sekiz) saat içerisinde 

ıslah edecektir. 

 

8.1. İşletmecinin, Türk Telekom Tesislerinde Bina Giriş ve/veya Bina İçi F/O Kablo 

Bağlantı talebinin değerlendirilmesine karşılık olmak üzere ve geri ödemesiz olarak, 

her bir talep için 493,93.TL tutarında Başvuru Ücreti alınacaktır. Aynı binada birden 

fazla başvuru tek seferde yapılabilecektir. 
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10. TÜRK TELEKOM BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTILARINA 

İLİŞKİN TALEP FORMU 

 

Talep Sahibi İşletmeci:................................................................................................................ 

 

Türk Telekom Binasının Adı ve Adresi:..……………..………………………..……………………. 

…..……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Talebin Türü :    

 

1- Bina Girişi Talebi             (    )       

Talebin Amacı: 

Arabağlantı (  )   VAE (  )  YAPA (  ) 

 

F/O Kablo Kapasitesi: …… (4 ve katları)     

 

2- Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talebi (    )               

 

Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talep adedi :………..      

 

1. Patch Cord Bağlantı Bilgisi   Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

 

2. Patch Cord Bağlantı Bilgisi   Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

 

n.   Patch Cord Bağlantı Bilgisi   Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

         A ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :  

 

Bina girişi talebine konu güzergahla bağlantının yapılacağı altyapının mülkiyetinin veya bu altyapının 

kullanım hakkı ile bakım ve onarım sorumluluğunun Şirketimize ait olduğunu kabul ve taahhüt ederiz. 

 

İşletmeci: ……………………………..  

    

İmza:........................        Tarih: .../..../20….  
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11. TÜRK TELEKOM BİNA GİRİŞİ VE/VEYA BİNA İÇİ F/O KABLO BAĞLANTILARINA 

İLİŞKİN TALEP DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Talep Sahibi İşletmeci:................................................................................................................... 

 

Türk Telekom Binasının Adı ve Adresi:..……………..…………………………………………….…..……. 

…..……………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

Talebin Amacı:………………….……….…………..…………...………………………………..…………….. 

……………………………………………………………………………………..…………..…………..……… 

 

Talebin Türü :    

 

1- Bina Girişi  Talebi  Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

Talebin Amacı: 

Arabağlantı (  )   VAE (  )  YAPA (  ) 

   

F/O Kablo Kapasitesi: …….. (4 ve katları)   

 

2- Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talebi    

Bina İçi Bağlantı (Patch Cord) Talep adedi :………..      

 

1. Patch Cord Bağlantı Bilgisi   Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

 

2. Patch Cord Bağlantı Bilgisi   Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

A ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

 

n.   Patch Cord Bağlantı Bilgisi   Uygundur (   )    Uygun Değildir (   )    

         A ucu ait kablo/sistem/cihaz :   

B ucu ait kablo/sistem/cihaz :  

 

Ünite Birim Sorumlusunun Onayı:      Tarih: .../..../20....           

 

Adı, Soyadı: ........................................     İmza: ..................... 

 

Açıklamalar: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

Türk Telekom İl Yön./ Yrd.: ……………………………..  

    

İmza:.......................        Tarih: .../..../20…. 
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Türk Telekom Referans Yerel Ağa Ayrıştrılmış Erişim Teklifi 

(REYET), IP/ATM Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi (IP/ATM VAE) 

ve Referans Al-Sat Yöntemiyle xDSL Toptan Satış Teklifi (xDSL Al-

Sat)’ne aşağıda yer alan bölüm eklenmiştir: 

  

EK-X: TEMİNAT USUL ve ESASLARI  

  

1.  İŞLETMECİLERDEN ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

 

İşletmeci, Türk Telekom’a almakta olduğu erişim hizmetleri için (xDSL Al-

Sat, IP/ATM Seviyesinde VAE, YAPA, Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı) 

tek bir Teminat verecektir. Bunun için İşletmecinin, Türk Telekom ile xDSL 

Al-Sat, IP/ATM Seviyesinde VAE, YAPA hizmetlerinden en az birisine ilişkin 

bir erişim sözleşmesi imzalamış olması gerekmektedir.  

 

İşletmeci, Teminatı Türk Telekom’a Teminat Mektubu düzenlemeye yetkili 

Banka veya Özel Finans Kurumlarından alınabilecek Teminat Mektubu veya 

nakit olarak sağlayacaktır.  

 

İşletmecinin ilgili erişim sözleşmeleri kapsamında Türk Telekom’a teslim 

edeceği Teminat Mektubu kesin ve süresiz olacaktır. 

 

1.1. İşletmeci, Türk Telekom ile Sözleşme imzaladığı hizmet türüne göre (xDSL 

Al-Sat, IP/ATM Seviyesinde VAE, YAPA) ve söz konusu hizmetlerle ilişkili 

olarak alabileceği Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı hizmetine ait tutar dâhil 

olacak şekilde faturalandırılmaya başlanıldıktan sonra, birinci ayın aylık toplam 

fatura tutarı kadar (KDV-ÖİV dâhil) ilk Teminatı, tutarı Türk Telekom 

tarafından İşletmeciye bildirildikten sonra 30 gün içerisinde Türk Telekom’a 

teslim edecektir. Aylık fatura tutarı toplamı 10.000 TL’nin altında kalan 

İşletmecilerden Teminat alınmayacaktır. 
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1.2. İşletmecinin vermiş olduğu Teminat tutarının, İşletmecinin ödenmemiş borçları 

tutarının altında kalması durumunda İşletmeci eksik kalan Teminatı Türk 

Telekoma 30 gün içerisinde iletecektir. 

 

1.3. Türk Telekom, İşletmecilerin vermiş olduğu Teminatları yılın 4. ve 10. 

aylarının sonunda iki kez gözden geçirecektir. Yapılan gözden geçirmelerde, 

İşletmecinin aylık toplam fatura tutarının Teminat tutarından yüksek olduğu 

tespit edilirse, Türk Telekom İşletmeciye bildirimde bulunarak, kontrolü 

yapılan ayın aylık toplam fatura bedeline karşılık gelecek şekilde Teminatını 

yükseltmesini ve bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün 

içerisinde kesin ve süresiz yükseltilmiş yeni Teminatı veya ilave yeni Teminatı 

Türk Telekom’a iletmesini talep eder. Bu usul, kontrolün yapıldığı her periyot 

için geçerlidir. 

 

1.4. İşletmecinin yükseltilmiş yeni Teminatı Türk Telekom’a iletmesi üzerine, eski 

Teminat, İşletmeciye 15 (on beş) gün içerisinde iade edilir. İlave Teminat 

getirilmesi durumunda, İşletmecinin Türk Telekom’daki mevcut Teminatı 

kendisine iade edilmez; ilave Teminat ile birlikte Türk Telekom’da kalmaya 

devam eder. 

 

1.5. İşletmecinin sağlaması gereken yükseltilmiş yeni Teminatı veya ilave 

Teminatı 30 (otuz) gün içerisinde Türk Telekom’a iletmemesi durumunda, 

yeni Abonelikler için Talep, Tahsis, Tesis ile mevcut Aboneliklere ilişkin hız 

artırımı, kapasite artırımı vb. talepleri Türk Telekom tarafından işleme 

konulmayacaktır. Sözleşmeler mevcut Devre/Portlar üzerinden devam eder.    

 

1.6. Türk Telekom tarafından yılın 4. ve 10. aylarında yapılan kontroller 

neticesinde kontrolün yapıldığı ayın aylık toplam fatura bedeline karşılık gelen 

Teminat tutarının Türk Telekom’da mevcut Teminat tutarından 10.000 TL ve 

katları olacak şekilde düşük olduğu tespit edilirse, ya da İşletmecinin söz 

konusu aylara bağlı olmaksızın Teminat tutarının bir önceki kontrole göre 

azaldığına dair bir bildirimde bulunması ve Teminatın iadesini talep etmesi 

halinde, Türk Telekom tarafından yapılan inceleme sonucunda verilmesi 

gereken Teminat tutarının fazlalığı tespit edilirse, İşletmeci kesin ve süresiz 

yeni Teminatı Türk Telekom’a 30 (otuz) gün içerisinde iletecektir. Azaldığı 
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tespit edilen Teminat Tutarının Türk Telekom’un elinde bulunan İlave 

Teminata denk geliyor olması durumunda ise, söz konusu ilave Teminat, Türk 

Telekom tarafından İşletmecinin talebini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde 

iade edilecektir. İşletmecinin yeni Teminatı Türk Telekom’a iletmesi üzerine, 

Türk Telekom’un elindeki mevcut Teminat İşletmeciye 15 (on beş) gün 

içinde iade edilecektir.  

 

1.7. Teknik imkânsızlıklar, uygulamada yaşanan sorunlar veya başka nedenlerle, 

İşletmecinin ilk Teminatının ve diğer aylara ilişkin Teminat bedellerinin eksik 

hesaplanmış olması, Türk Telekom’un Teminat uygulamasından vazgeçtiği 

veya eksik Teminat kabul ettiği anlamına gelmeyecektir. Bu durumda, Türk 

Telekom, İşletmecilerden her zaman için Teminatın eksik kalan kısmını 

tamamlattırma veya tamamlanmış bedeli üzerinden yeni Teminat isteme 

hakkına sahip olacaktır. İşletmeci, Türk Telekom’un bu konudaki yazılı 

talebini, talebin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 

yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İşletmecinin yeni Abonelikler 

için Talep, Tahsis, Tesis ile mevcut Aboneliklerine ilişkin hız artırımı vb. 

(kapasite artırımı) talepleri kabul edilmeyecektir.   

 

1.8. İşletmecinin ilk Teminatının veya sonrasında belirlenen Teminat bedellerinin 

fazla hesaplanmış olması durumunda ise, İşletmeci olması gereken tutar 

üzerinden düzenlenecek yeni Teminat’ı Türk Telekom’a vermek koşuluyla, 

fazla tutar üzerinden düzenlenen Teminatın kendisine iadesini isteyebilir. Türk 

Telekom İşletmecinin bu yöndeki yazılı talebinin kendisine ulaşmasından 

itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Teminat Tutarının ne olması gerektiğini 

İşletmeciye bildirecek ve bunun üzerine İşletmeci tarafından kendisine iletilen 

ve olması gereken tutarı içeren Teminatı kabul ederek, bu Teminatın 

kendisine iletildiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde fazla 

tutarı içeren Teminatı İşletmeciye iade edecektir. Azaldığı tespit edilen 

Teminat Tutarının Türk Telekom’un elinde bulunan ilave Teminata denk 

geliyor olması durumunda ise, söz konusu ilave Teminat, Türk Telekom 

tarafından İşletmecinin talebini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde iade 

edilecektir. 
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1.9. Genel hükümler çerçevesinde İşletmecinin bir başka İşletmeci tarafından 

devralınması ya da bir başka İşletmeci ile birleşmesi durumunda yazılı 

muvafakat şartı aranmaz. Ancak; Sözleşme imzalamış bulunan bir 

İşletmecinin, başka bir İşletmeci tarafından devir alınması durumunda, devir 

alan İşletmeci, devir eden İşletmeci tarafından o ana kadar Erişim 

Sözleşmeleri (xDSL Al-Sat, IP/ATM Seviyesinde VAE veya YAPA) 

kapsamında Türk Telekom’a temin edilen toplam Teminatı 30 (otuz) gün 

içerisinde temin edecektir. Müteakiben devir olunan İşletmecinin Teminatı 15 

(on beş) gün içerisinde iade edilecektir. Devir olunan İşletmeci devir alan 

İşletmeci ile birlikte, devir konusu borçlardan devir tarihinden itibaren 2 (iki) yıl 

süreyle birlikte ve müteselsilen sorumlu olacaktır.  

 

1.10.  Herhangi bir Erişim Sözleşmesinin (xDSL Al-Sat, IP/ATM Seviyesinde VAE 

veya YAPA) herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, Türk 

Telekom’un bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve 

fer’ilerinin) veya doğrudan ve/veya dolaylı herhangi bir zararının tesbiti halinde 

alacağa (ve fer’ilerine) veya zarara mahsup edilmek üzere tüm Teminat 

Mektupları nakde çevrilir. Bu suretle yapılan mahsuptan sonra Teminat 

tutarının artan kısmı veya Türk Telekom’un herhangi bir alacak veya zararının 

bulunmaması halinde Teminat, Sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren 30 

(otuz) gün içerisinde İşletmeciye iade edilir. Nakdi Teminatın artan kısmının 

zamanında iade edilmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli 

avanslara uyguladığı değişen oranlardaki faiz oranı uygulanacak ve İşletmeci 

tarafından yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. Türk 

Telekom’un bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve 

fer’ilerinin) ya da herhangi bir zararının Teminat tutarını aşması halinde, aşan 

kısmın ödenmesi talebiyle Türk Telekom tarafından İşletmeciye yazılı 

beyanda bulunulmasını müteakip, İşletmeci tarafından 30 (otuz) gün 

içerisinde bu tutar ödenecek, ödenmediği takdirde, T.C. Merkez Bankasının 

kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki faiz oranı uygulanacak, 

yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. 

 

1.11. İşletmecinin, Abonelerini kısmen ya da tamamen, Türk Telekom ile 

imzalamış olduğu ilgili Sözleşmeye/Sözleşmelere istinaden, mevcutta hizmet 

sunmakta olduğu Erişim hizmetinden farklı başka bir Erişim modeline 
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geçirmek istemesi durumunda, Teminat ile ilgili bir revizyon yapılması 

gerekmeyecektir. İşletmecinin mevcutta hizmet sunmakta olduğu hizmet(ler)e 

ilişkin Türk Telekom’a sunmuş olduğu Teminat, İşletmecinin model 

değiştirmesi veya Abonelerini toplu olarak başka bir modele geçirmesi 

durumunda da geçerli olacaktır. 

 

Türk Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi (REYET) 

kapsamında; 

 

1.4.2.2. ve 5.19.3 maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve 5.11.2 maddesi 

çıkarılmıştır. 

 

1.4.2.2. İşletmeci, şartları ve tutarı EK-8’de yer alan “Teminat Usul ve 

Esasları”na göre belirlenmiş teminatı Türk Telekom’a teslim edecektir.  

 

5.19.3. İşletmecinin tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 1 

(bir) ay içerisinde ödememesi durumunda, Türk Telekom tarafından İşletmeciye alma 

haberli mektupla bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin İşletmeciye ulaşmasından 

itibaren 15 (on beş) gün süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde de ücretlerin 

ödenmemesi veya borç tutarı kadar teminat getirilmemesi durumunda yeni Blok ve 

Hat Tesisi talep imkânı tedbirli olarak durdurulacak ve en fazla 3 (üç) ay içerisinde 

borcun ödenmemesi veya borç tutarı kadar teminat getirilmemesi durumunda hizmet 

durdurularak, Sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir.  

 

“Ek-3 İşletmeci Hareketleri” bölümünün 2.1.1 maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve 

2.1.2 maddesi çıkarılmıştır. 

 

2.1.1.  İşletmeci taleplerini Ek-6’da yer alan “Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim için 

Paylaşıma Açılacak Santral Listesi” kapsamında ve kendisine verilecek yetkiler 

çerçevesinde e-YAPA Otomasyon Programı üzerinden yapacaktır. 
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“Ek-7 Ücretler ve Faturalama” bölümünün 1.2 ve 1.8 maddeleri aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir. 

  

1.2. Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Sözleşmesi kapsamında, İşletmeci Ek-8 

“Teminat Usul ve Esasları”na göre belirlenmiş teminatı Türk Telekom’a teslim 

edecektir. 

 

1.8. TABLO-1 

 

HİZMET TANIMI ÜCRET (TL) 

Sözleşme Erişim Bedeli Bir defalık 100 

 

Test Ücreti 

Data Hızı ≤ 4 Mbps 14 

4 Mbps < Data Hızı  31 

Hatalı Arıza Bildirimi 

Bedeli 
Bildirim başına 14 

e-YAPA Otomasyon 

Programı 

5 Kullanıcıya Kadar (Aylık) Ücretsiz 

Fazladan her yeni Kullanıcı 

(Aylık) 
100 

 

 

 

Türk Telekom REYET, IP/ATM VAE ve xDSL Al-Sat Referans 

Tekliflerinin “Abone Hareketleri” başlıklı bölümü kapsamında; 

 

8’inci madde aşağıdaki gibi değiştirilmiş, 3.8 ve 3.9 maddeleri çıkarılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/20 

 

 

8.İŞLETMECİNİN ERİŞİM YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRMESİ İÇİN TALEP FORMU - 1 

 

1.Talep Sahibi İşletmeci: .............................................................................................. 

2. Hangi modelden hangi modele geçeceği:  

 Al-Sat – IP VAE  (    )    

Al-Sat - ATM VAE  (    )    

Al-Sat -YAPA  (    )   

IP VAE – ATM VAE (    )   

IP VAE – YAPA  (    )    

ATM VAE – YAPA  (    ) 
 

3. [IP VAE – ATM VAE için]  

a. Geçiş yapılacak Domainler 

……………………………………………………………….……………………………... 

b. Projenin uygulama topolojisi ek olarak sunulmalıdır. 

(TTN’ları ile İSS’nin teslim alacağı TTN arasındaki ilişki)  
 

4. [YAPA için] 

Geçiş yapılacak Santral Binası Adı;   …………………………...……………………...…..        

Geçiş yapılacak Santral Binasında; 

a. Mevcut Tam Erişim Blok sayısı (Çatı bazında):……………………………………..….. 

b. Mevcut Paylaşımlı Erişim Blok sayısı (Çatı bazında):………..…………………...….. 

c. Mevcut Karma Blok sayısı (Çatı bazında): …………………………..…………………. 

d. Kurulacak Karma Blok sayısı (Çatı Bazında): ………………………..…………………  

e. Tam Erişim Abone sayısı (Çatı bazında): ………………………………………….…… 

f.  Paylaşımlı Erişim Abone sayısı (Çatı bazında):…………………………….…….……. 

g. Geçiş yapılacak Tam Erişim Abone sayısı (Çatı bazında):………………………….... 

h. Geçiş yapılacak Paylaşımlı Erişim Abone sayısı (Çatı bazında):…………………….. 

i.  Ortak yerleşim mevcut mu?.................................................................................. 
 

İşletmeci: ……………………………..  

    

İmza:........................   Tarih: .../..../20….  
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Türk Telekom IP VAE Referans Teklifi kapsamında; 

 

1.4.2.5 ve 5.7.7 maddeleri ile “Ek-7-Ücretler ve Faturalama” bölümünün” “3. Teminat 

ve Teminat Mektubu” maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiş; 5.7.12 ve 5.11.2 maddeleri 

çıkarılmıştır. 

 

1.4.2.5. İşletmeci, şartları ve tutarı Ek-8’de yer alan “Teminat Usul ve Esasları”na 

göre belirlenmiş teminatı Türk Telekom’a teslim edecektir.  

 

5.7.7. İşletmecinin tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 1 (bir) ay 

içerisinde ödememesi durumunda, Türk Telekom tarafından İşletmeciye alma haberli 

mektupla bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin İşletmeciye ulaşmasından itibaren 

15 (on beş) gün süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde de ücretlerin ödenmemesi veya 

borç tutarı kadar teminat getirilmemesi durumunda xDSL yeni abone kaydı imkânı 

tedbirli olarak durdurulacak ve en fazla 3 (üç) ay içerisinde borcun ödenmemesi veya 

borç tutarı kadar teminat getirilmemesi durumunda hizmet durdurularak, Sözleşme 

tek taraflı olarak feshedilebilecektir.  

 

3. TEMİNAT VE TEMİNAT MEKTUBU 

 

IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Sözleşmesi kapsamında, İşletmeci Ek-8 Teminat 

Usul ve Esasları’na göre belirlenmiş Teminatı Türk Telekom Genel Müdürlüğü’ne 

teslim edecektir. 
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Türk Telekom ATM VAE Referans Teklifi kapsamında; 

 

1.4.2.1 ve 4.15.6 maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş; 1.4.2.2 maddesi çıkarılmıştır. 

 

1.4.2.1. İşletmeci, şartları ve tutarı Ek-8’de yer alan “Teminat Usul ve Esasları”na 

göre belirlenmiş teminatı Türk Telekom’a teslim edecektir.  

 

4.15.6. Servis Sağlayıcının, tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 1 

(bir) ay içerisinde ödememesi durumunda, Türk Telekom tarafından Servis 

Sağlayıcıya alma haberli mektupla bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin Servis 

Sağlayıcıya ulaşmasından itibaren 15 (on beş) gün süre tanınacaktır. Bu süre 

içerisinde de ücretlerin ödenmemesi veya borç tutarı kadar teminat getirilmemesi 

durumunda xDSL yeni abone kaydı imkânı tedbirli olarak durdurulacak ve en fazla 3 

(üç) ay içerisinde borcun ödenmemesi veya borç tutarı kadar teminat getirilmemesi 

durumunda Sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Bu maddeye göre yeni 

abone kaydının durdurulması, mevcut abonelere hizmet sunumuna ilişkin olarak 

yapılacak ücretlendirmeye engel teşkil etmez.  

 

Türk Telekom xDSL Al-Sat Teklifi kapsamında; 

 

1.4.2.1 ve 4.15.5 maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiş; 1.4.2.2 ve 1.4.2.3 maddeleri 

çıkarılmıştır. 

 

1.4.2.1. Servis Sağlayıcı, şartları ve tutarı Ek-4’de yer alan “Teminat Usul ve 

Esasları”na göre belirlenmiş teminatı Türk Telekom’a teslim edecektir.  

 

4.15.5. Servis Sağlayıcının tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 1 

(bir) ay içerisinde ödememesi durumunda, Türk Telekom tarafından Servis 

Sağlayıcıya alma haberli mektupla bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin Servis 

Sağlayıcıya ulaşmasından itibaren 1 (bir) ay süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde de 

ücretlerin ödenmemesi veya borç tutarı kadar teminat getirilmemesi durumunda 

xDSL yeni abone kaydı imkânı tedbirli olarak durdurulacak ve en fazla 3 (üç) ay 

içerisinde borcun ödenmemesi veya borç tutarı kadar teminat getirilmemesi 
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durumunda hizmet durdurularak, Sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Bu 

maddeye göre yeni abone kaydının durdurulması, mevcut abonelere hizmet 

sunumuna ilişkin olarak yapılacak ücretlendirmeye engel teşkil etmez. 

 

 


