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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI

Karar Tarihi: : 23.11.2015
Karar No : 2015/DK-SDD/523
Gündem Konusu : İnceleme- TTAŞ DSL ve THK Hizmeti.

KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının
hazırladığı sayılı takrir ve eki incelenmiştir.

Sayısal Abone Hattı (DSL) ve Toptan Hat Kiralama (THK) hizmetlerine yönelik olarak Sabit
Telefon Hizmeti (STH) işletmecileri tarafından Kurumumuza iletilen birtakım şikâyetlerin
incelenmesi amacıyla Türk Telekomünikasyon AŞ nezdinde gerçekleştirilen denetim
sonucunda; 08.09.2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişim ve
Arabağlantı Yönetmeliği”nin “Referans erişim teklifleri ve şeffaflık” başlıklı 11’inci maddesinin
altıncı fıkrasında yer alan “İşletmeciler Kurum tarafından onaylanan referans erişim
tekliflerinde yer alan usûl, esas ve ücretlerle erişim sağlamakla yükümlüdürler.” hükmü ve Türk
Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi’nin “Toptan Hat Kiralama” başlıklı Ek’inin
“7.2 Başvuru, Tahsis ve Tesis Süreci” bölümünün 7.2.1.4. maddesi hükümlerine aykırı olarak
01.01.2013 – 31.05.2014 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelenen veriler kapsamında,
Sabit Telefon Hizmeti (STH) İşletmecileri tarafından yapılan bazı Toptan Hat Kiralama (THK)
başvurularının öncelikle çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, ancak daha sonra aynı işletmeciler
tarafından ilk başvuruda kullanılan belgelerin (aynı hash koduna sahip belgelerin) Türk
Telekom otomasyon sistemine (OLO portalına) yüklenmesi suretiyle tekrar yapılan
başvuruların bazılarının doğrudan, bazılarının ise Referans Arabağlantı Teklifi’nin Toptan Hat
Kiralama ekinde tanımlanmamış olan birtakım ilave işlemlerin gerçekleştirilmesi sonrasında
kabul edilmesi nedeniyle Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında; 15.02.2014 tarihli ve 28914
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin “Erişim ve ara bağlantıya ilişkin ihlaller” başlıklı 10’uncu
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aşağıda belirtilen hallerde ilgili mevzuat çerçevesinde
yükümlü işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına
kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin; ...... 9) Referans erişim tekliflerine ve
şeffaflığa ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya haklı bir neden olmaksızın
geciktirmesi halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2)
kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı yönetmeliğin 44’üncü maddesi hükmü
çerçevesinde 20.08.2013 tarihli ve 2013/DK-SDD/468 sayılı Kurul Kararı ile Türk
Telekomünikasyon AŞ’nin genel olarak Toptan Hat Kiralama uygulamalarında mevzuata
uygun hareket etmesi konusunda uyarılmış olması hususu da göz önünde bulundurularak
2013 yılı net satış tutarı olan 7.237.240.886.52 TL’nin % 0,01 (onbinde bir)’i oranında idari
para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.


