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Görüş ve Değerlendirme

1. GİRİŞ
(c)

İlgili

Teklif

Teklif

Avea yandaki maddede yer alan yazılı ifadesini 1. GİRİŞ
mevzuat

ve/veya

Kurum çıkarmak istemektedir. Bu hali ile Avea’nın (c) İlgili mevzuat ve/veya Kurum düzenlemeleri

düzenlemeleri uyarınca, RAT’ta, ücretler ve bildirimleri hangi yoldan yapacağı belli değildir. uyarınca,

RAT’ta,

ücretlerin uygulanmasına ilişkin hükümler Bu nedenle maddenin yandaki şekilde kabul uygulanmasına

ücretler

ilişkin

ve

ücretlerin

hükümler

haricinde

haricinde değişiklik yapılması halinde; Avea edilmesini talep ediyoruz.

değişiklik yapılması halinde; Avea İşletmeciye,

İşletmeciye, aksi talep edilmediği takdirde

aksi talep edilmediği takdirde ilgili değişikliğin

ilgili değişikliğin arabağlantı sözleşmesi

arabağlantı sözleşmesi kapsamında 10 (on) iş

kapsamında 10 (on) iş gününü müteakiben

gününü müteakiben uygulanmaya başlayacağı

uygulanmaya başlayacağı yönünde yazılı

yönünde yazılı/kayıtlı e-posta ile bildirimde

bildirimde bulunur. Söz konusu bildirim,

bulunur. Söz konusu bildirim, Avea tarafından,
1

Avea tarafından, değişikliğin yürürlüğe

değişikliğin yürürlüğe girmesini müteakip 3 (üç)

girmesini müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde

iş günü içerisinde yapılır.

yapılır.

1.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Maddenin tamamen silinerek, farklı bir referans 1.3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1.3.4. Taraflar, arabağlantı sözleşmesinin maddesinin eklenmek istendiği görülmektedir.
imzalanması nedeniyle doğan her türlü Hakkaniyet ilkesi gereği maddenin mevcut hali ile 1.3.4.
vergi,

resim,

harç

ve

mali kalması

sair

Taraflar,

arabağlantı

sözleşmesinin

değerlendirilmektedir. imzalanması nedeniyle doğan her türlü vergi,

gerektiği

yükümlülükleri eşit olarak karşılayacaktır. Eklenmek istenen ifadeler ayrı bir maddede yer resim, harç ve sair mali yükümlülükleri eşit
İşbu

Referans

kapsamında

Arabağlantı

yer

alan

Teklifi alabilir.

ücretlere,

olarak karşılayacaktır.

aksi

bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer

1.3.X.

vergiler ile varsa resim, harç, fon gibi mali

kapsamında

yükümlülükler dâhil edilmemiştir. Yasal

bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer vergiler ile

uygulamalar nedeniyle, söz konusu vergi

varsa resim, harç, fon gibi mali yükümlülükler

ve

yeni

dâhil edilmemiştir. Yasal uygulamalar nedeniyle,

mali

söz konusu vergi ve mali yükümlülükler dışında

mali

vergiler,

yükümlülükler
resim,

yükümlülükler

harç,
gelmesi

dışında
fon
veya

vs.

mevcut

yeni
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İşbu

Referans
yer

Arabağlantı

alan

vergiler, resim, harç,

ücretlere,

fon

Teklifi
aksi

vs. mali

olanların

oranlarında

değişiklikler

yükümlülükler gelmesi veya mevcut olanların

yapılması halinde, faturanın düzenlendiği

oranlarında

tarihte geçerli olan vergi, resim, harç, fon

faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi,

ve oranları uygulanacaktır.

resim, harç, fon ve oranları uygulanacaktır.

1.3.8. İşletmeci, İş Sağlığı ve Güvenliği İşletmecilerin

kanunla

getirilmiş

değişiklikler

yapılması

halinde,

olan 1.3.8. İşletmeci, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile

(İSG) ile ilgili düzenlemelere ve işbu yükümlülüklerinin ticari bir sözleşmenin konusu ilgili düzenlemelere ve işbu referans teklifin Ekreferans

teklifin

Ek-3’ünde

belirtilen edilmemesi gerekir. Bu nedenle söz konusu 3’ünde belirtilen çalışma esaslarına uyacaktır.

çalışma esaslarına uyacaktır.

1.4. Teminat Mektubu
1.4.3. İlk 12 (on iki) aylık dönem sonrasında,

maddenin ve Ek-3’ün kaldırılmasını talep ederiz.

İlgili maddede yeni teminatın verilme süresinin
30 (otuz) güne çıkarılmasını öneriyoruz.

1.4. Teminat Mektubu
1.4.3. İlk 12 (on iki) aylık dönem sonrasında,

İşletmecinin Avea nezdinde bulundurması

İşletmecinin

gereken teminat mektubu bedeli asgari

gereken teminat bedeli asgari 100.000 TL’dir. İlk

100.000 TL’dir. İlk 12 (on iki) aylık

12 (on iki) aylık dönemden sonra, Avea

dönemden sonra, Avea tarafından son 3

tarafından son 3 (üç) ay içerisinde İşletmeciye

(üç) ay içerisinde İşletmeciye kesilen en

kesilen

yüksek aylık fatura tutarının, İşletmecinin

İşletmecinin

Avea nezdinde bulundurduğu teminatın

teminatın toplam meblağını aşması durumunda,
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en

Avea

nezdinde

bulundurması

yüksek aylık fatura
Avea

nezdinde

tutarının,

bulundurduğu

mektuplarının toplam meblağını aşması

İşletmeci 15 (on beş) 30 (otuz) gün içerisinde

durumunda, İşletmeci 15 (on beş) gün

Avea’ya, aşan kısım kadar ilave teminat

içerisinde Avea’ya, aşan kısım kadar ilave

verecektir.

teminat mektubu verecektir.
1.4.10. Bankacılık işlemleri yapma ve
mevduat kabul etme izinleri kaldırılan

İlgili maddede yeni teminatın verilme süresinin
30 (otuz) güne çıkarılmasını öneriyoruz.

1.4.10. Teminatın şeklinin uygun olmadığı veya
teminat

mektubunun

garantörü

Banka’nın

bankalardan alınan teminat mektupları 1

kapanması veya tasfiyesi veya değişen piyasa

(bir) ay içerisinde yenisiyle değiştirilir.

koşulları ve ülke politikalarına göre bankanın

Teminatın şeklinin uygun olmadığı veya

değiştirilmesi gerektiği Avea tarafından tespit

teminat mektubunun garantörü Banka’nın

edilirse; İşletmeci, 1.4.5 maddesine uygun

kapanması veya tasfiyesi veya değişen

şekilde ilave/yeni teminatı 15 (on beş) 30 (otuz)

piyasa koşulları ve ülke politikalarına göre

gün içerisinde Avea’ya iletecektir.

bankanın değiştirilmesi gerektiği Avea
tarafından tespit edilirse; İşletmeci, 1.4.5
maddesine

uygun

şekilde

ilave/yeni

teminatı 15 (on beş) gün içerisinde
Avea’ya iletecektir.
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Maddede

1.5. Mülkiyet Hakları
İşbu Referans Arabağlantı Teklifindeki hiç
bir ifade, bir Tarafa ait Fikri Mülkiyet
Haklarının (Dünyanın herhangi bir yerinde
geçerli olan herhangi bir patente, alt
patente, tescilli şemaya, tescilli tasarıma,

yapılan

değişiklik

incelendiğinde 1.5. Mülkiyet Hakları

“dünyanın herhangi bir yerinde geçerli” olan
bütün fikri hakların dahil edildiği görülmektedir.
Söz konusu geniş kapsam, mevzuata aykırı
olduğu gibi gerçekçi de değildir. Bu ifadenin
çıkarılmasını talep ediyoruz.

İşbu Referans Arabağlantı Teklifindeki hiç bir
ifade, bir Tarafa ait Fikri Mülkiyet Haklarının
(Dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan
herhangi bir patente, alt patente, tescilli
şemaya, tescilli tasarıma, tescilli marka veya

tescilli marka veya hizmet markasına,

hizmet markasına, çoğaltma hakkına, tasarım

çoğaltma hakkına, tasarım hakkına, yarı

hakkına, yarı iletken topografi hakkına, know-

iletken

know-how

how hakkına veya benzeri herhangi bir hak

hakkına veya benzeri herhangi bir hak

üzerinde sahip olunan), diğer Tarafa devrini

üzerinde sahip olunan), diğer Tarafa

tazammun etmez. Fikri Mülkiyet Hakları bunları

devrini tazammun etmez. Fikri Mülkiyet

oluşturan veya bunlara sahip olan Tarafın

Hakları bunları oluşturan veya bunlara

mülkiyetinde kalacaktır.

topografi

hakkına,

sahip olan Tarafın mülkiyetinde kalacaktır.
Arabağlantı

sözleşmesinde

aksi

kararlaştırılmadıkça fikri mülkiyet hakları,
bunları oluşturan veya bunlara sahip olan
tarafın mülkiyetinde kalacaktır. RAT’ta veya
arabağlantı sözleşmesindeki hiçbir ifade, bir
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tarafa ait fikri mülkiyet haklarının diğer
tarafa devrini tazammun etmeyecektir. Aksi
taraflarca

kararlaştırılmadığı

sürece,

taraflardan

her

biri,

sahip

olduğu

ekipman/bina/teçhizatın

maliki

olmaya

devam eder. RAT’ta yer alan hiç bir ifade,
taraflardan

birince

kurulacak

ekipman/teçhizat/bina ve diğer ayni haklar
üzerindeki mülkiyetin ya da başkaca ayni
hakların diğer tarafa devrini tazammun
etmeyecektir.
1.8.

Anlaşmanın

Süresi

ve

Yeniden

Müzakere Koşulları
1.8.1. Arabağlantı sözleşmesi, taraflarca

Ticari olarak “süresiz” sözleşmeler imzalanması
tercih edilmemektedir, söz konusu maddenin
eski haliyle kalmasını talep ediyoruz.

1.8. Anlaşmanın Süresi ve Yeniden Müzakere
Koşulları
1.8.1.

Arabağlantı

sözleşmesi,

taraflarca

yürürlüğe

girecektir.

imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

imzalandığı

tarihte

Arabağlantı sözleşmesinin süresi yürürlük

Arabağlantı

sözleşmesinin

tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Arabağlantı

tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Arabağlantı

sözleşmesinin bitimine 1 (bir) ay kala

sözleşmesinin bitimine 1 (bir) ay kala İşletmeci

İşletmeci tarafından Avea’ya herhangi bir

tarafından Avea’ya herhangi bir bildirimde
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süresi

yürürlük

bildirimde

bulunulmadığı

takdirde

bulunulmadığı takdirde arabağlantı sözleşmesi,

arabağlantı sözleşmesi, sunulmakta olan

sunulmakta

hizmetleri

uğratmayacak biçimde 3’er (üçer) yıllık sürelerle

biçimde

de
3’er

kesintiye
(üçer)

uğratmayacak
yıllık

sürelerle

yenilenmiş

olan

hizmetleri

sayılır.

de

Arabağlantı

kesintiye
Sözleşmesi,

yenilenmiş sayılır. Arabağlantı Sözleşmesi,

Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek

Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe

olup, belirsiz sürelidir.

girecek olup, belirsiz sürelidir.

1.9. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller
1.9.2.1.1. Mücbir Sebepler:
• Savaş, seferberlik halleri, olağanüstü hal
durumu halk ayaklanmaları, saldırı, terör
sabotajlar,

avarya

hali,

radyasyon veya kimyasal kirlilik/serpinti,
iyon radyasyonu vb.
…

tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik
bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi

• Grev, lokavt ve işin yavaşlatılması,

hareketleri,

2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu, tabii afet,

düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan
kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine
ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet
olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulması durumlarını kapsayan bir kanundur.
Ülkede birlik ve beraberliğin tehlikede olduğu
zaman yönetim biçiminin durumu ile elektronik
haberleşme hizmetlerinin sunumu arasında
direkt bir ilişki bulunmamaktadır Maddenin
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1.9. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller
1.9.1.1. Mücbir Sebepler:
• Grev, lokavt ve işin yavaşlatılması,
• Savaş, seferberlik halleri, olağanüstü hal
durumu

halk

ayaklanmaları,

saldırı,

terör

hareketleri, sabotajlar, avarya hali, radyasyon
veya kimyasal kirlilik/serpinti, iyon radyasyonu
vb.
…

mevcut Referans Teklif’te yer alan hali ile
kalmasını talep ediyoruz.

1.9. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller
1.9.3.1.2. Umulmayan Haller:
• Avea’nın bir başka kurum veya kuruluştan
(Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler,
Elektrik Dağıtım Şirketleri, İl Özel İdareleri,

Kemirgen

veya

diğer

hayvanların

altyapı

tesislerini zarara uğratması beklenmeyen bir
durum değildir. Zira, yeraltında bir takım
kemirgen ve hayvanların bulunduğu gerçeği
herkes tarafından bilinmektedir.

1.9. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller
1.9.1.2. Umulmayan Haller:
• Avea’nın bir başka kurum veya kuruluştan
(Karayolları

Genel

Müdürlüğü,

Belediyeler,

Elektrik Dağıtım Şirketleri, İl Özel İdareleri,

İnşaat Şirketleri vb.) aldığı hizmetlerde Bu duruma karşı önlem almak, Avea’nın olağan İnşaat Şirketleri vb.) aldığı hizmetlerde oluşan
oluşan aksamalar,

aksamalar,

faaliyetleri içinde değerlendirilmelidir.

• Avea’dan kaynaklanmayan ancak üçüncü
şahıslarla,

kurum

veya

kuruluşların Bu

• Avea’dan kaynaklanmayan ancak üçüncü
nedenle

(Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler, edilmemelidir.

Ava’nın
Maddenin

bu

teklifi

mevcut

kabul şahıslarla, kurum veya kuruluşların (Karayolları
Referans Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Elektrik/Doğalgaz

Elektrik/Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, İl Özel Teklif’te yer alan hali ile kalmasını talep ediyoruz.

Dağıtım

İdareleri, Altyapı/İnşaat Şirketleri vb.) sebep

Altyapı/İnşaat Şirketleri vb.) sebep olduğu

olduğu hizmet sürekliliğini veya tesisini

hizmet sürekliliğini veya tesisini engelleyen

engelleyen (deplase, hırsızlık ve enterferans

(deplase, hırsızlık ve enterferans vb.) etkenler.

vb.) etkenler.

• Kemirgen veya diğer hayvanların neden

• Kemirgen veya diğer hayvanların neden

olduğu zararlar sonrası hizmet sürekliliğini veya

olduğu zararlar sonrası hizmet sürekliliğini

tesisini engelleyen etkenler. (fare kemirmesi vb.)
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Şirketleri,

İl

Özel

İdareleri,

veya tesisini engelleyen etkenler. (fare
kemirmesi vb.)
1.9. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller
1.9.4.2. Mücbir sebepten etkilenen taraf,
olayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde,
umulmayan halden etkilenen taraf ise olayı

Maddenin Avea lehine değiştirilmek istendiği
görülmektedir. Maddenin mevcut süreye ilişkin
kısmının Referans Teklif’te yer alan hali ile
kalmasını talep ediyoruz.

takip eden 5 (beş) 10 (on) gün içerisinde,
diğer

tarafa,

yükümlülüklerini

yürütemeyeceği kapsamı ve süreyi yazılı
olarak, e-posta, kayıtlı e-posta veya çağrı
merkezi üzerinden bildirecektir. Mücbir
sebepten

veya

umulmayan

halden

etkilenen taraf, gecikme veya arızanın
bitmesi üzerine derhal 15 gün içerisinde
diğer tarafa mücbir sebep veya umulmayan
halin bittiğini yazılı olarak, e-posta, kayıtlı
e-posta veya çağrı merkezi üzerinden
bildirecektir.
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1.9. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller
1.9.6.4. Taraflar, Mücbir Sebepler veya
Umulmayan Hallerden dolayı arabağlantı
sözleşmesinde yer alan yüklenimler ve/veya
sürelerde meydana gelen gecikmelerden
ve/veya

arabağlantı

sözleşmesinin

ihlalinden sorumlu olmayacaktır.

Mücbir sebeplerle yapılamayan/ zamanında
bitirilemeyen işler için SLA süresi dolmadan önce
işletmeciye mücbir ya da umulmayan halin ne
olduğu detaylarıyla yazılı olarak bilgilendirme
yapılmalıdır.

Eğer

verilebiliyorsa

öngörülebiliyorsa

işin

ne

bitirilebileceğinin

belirtilmesi

ya

da

zaman
gerektiği

değerlendirilmektedir.
Maddenin yukarıdaki görüşlerimize uygun olarak
değiştirilmesini talep ediyoruz.

1.11. Arabağlantı Sözleşmesinin Feshi
1.11.3. Haberleşmenin gerçekleştirilmesini
engelleyebilecek acil durumlarda, aykırılığı

Acil durumlarda 15 günlük sürenin kullanılması
gerekebilir. Bu nedenle maddenin önceki hali ile
kalması değerlendirilebilir.

1.11. Arabağlantı Sözleşmesinin Feshi
1.11.3.

Haberleşmenin

gerçekleştirilmesini

engelleyebilecek acil durumlarda, aykırılığı

iddia eden Taraf diğer Tarafa 15 (on beş)

iddia eden Taraf diğer Tarafa 15 (on beş)

günden daha kısa makul bir süre verebilir.

günden daha kısa makul bir süre verebilir.
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1.11. Arabağlantı Sözleşmesinin Feshi
1.11.4.3.

Maddeye eklenen;

1.11. Arabağlantı Sözleşmesinin Feshi

sözleşmesi “yeni taleplerin karşılanmaması hakkına sahip 1.11.3.

Arabağlantı

Arabağlantı

kapsamında İşletmecinin, ödeme, ilave olacaktır” ve “7 (yedi) gün içerisinde tekrar İşletmecinin,
teminat

mektubu

verme

ve/veya başlatılmaması

durumunda

ödeme,

sözleşmesi
ilave

kapsamında

teminat

verme

ispatlayıcı ve/veya yenilenmiş teminat mektubunu sunma

yenilenmiş teminat mektubunu sunma belgelerle (Borç/teminat durumu) birlikte aynı 7 yükümlülüklerini

arabağlantı

sözleşmesinde

yükümlülüklerini arabağlantı sözleşmesinde (yedi) gün içerisinde Kuruma bilgi verilecektir” taraflar arasında belirlenen süreler zarfında
taraflar arasında belirlenen süreler zarfında ifadeleri ile

yerine getirmemesi durumunda Avea, ilgili

yerine getirmemesi durumunda Avea, ilgili

yükümlülüğün

yükümlülüğün yerine getirilmesini teminen

Maddeden çıkarılan;

yerine

getirilmesini

teminen

İşletmeciye yazılı bildirimle veya kayıtlı e-posta ile

İşletmeciye yazılı bildirimle 15 (on beş) gün “ispatlayıcı belgelerle birlikte yazılı bildirim 15 (on beş) gün süre verecektir. Bu sürenin
süre verecektir. Bu sürenin sonunda da yapmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir” sonunda da İşletmecinin yükümlülüğünü yerine
İşletmecinin
yükümlülüğünü
yerine ifadesinin mevcut onaylı Referanstaki hali ile getirmemesi halinde Avea hizmeti durdurma
getirmemesi

halinde

Avea

hizmeti kalması gerekmektedir.
ve/veya yeni taleplerin karşılanmaması hakkına
sahip olacaktır.
durdurma
ve/veya
yeni
taleplerin
Maddenin yandaki gibi kabul edilmesini talep
karşılanmaması hakkına sahip olacaktır.
ediyoruz.

Hizmetin durdurulması ve 7 (yedi) gün içerisinde

Hizmetin durdurulması ve 7 (yedi) gün

tekrar

içerisinde tekrar başlatılması durumunda

ispatlayıcı belgelerle (borç/teminat durumu)

halinde, ispatlayıcı belgelerle (borç/teminat

birlikte aynı 7 (yedi) gün içerisinde Kurum’a bilgi
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başlatılmaması

durumunda

halinde,

durumu) birlikte aynı 7 (yedi) gün içerisinde

verilecektir. Hizmetin durdurulmasını müteakip

Kurum’a

Hizmetin

azami 15 (onbeş) gün süre içerisinde işletmeci

durdurulmasını müteakip azami 15 (onbeş)

tarafından ödeme ve/veya teminat verme

gün süre içerisinde İşletmeci tarafından

yükümlülüklerinden birinin yerine getirilmemesi

ödeme ve/veya teminat mektubu verme

durumunda, Avea Sözleşmeyi feshedebilecektir.

yükümlülüklerinden

yerine

Sözleşmenin feshedilmesi halinde 7 (yedi) gün

getirilmemesi durumunda, Avea Sözleşmeyi

içerisinde Kuruma ispatlayıcı belgelerle birlikte

feshedebilecektir.

yazılı bildirim yapmak kaydıyla sözleşmeyi

bilgi

verilecektir.

birinin

Sözleşmenin

feshedilmesi halinde 7 (yedi) gün içerisinde
Kuruma

bilgi

verilecektir.

feshedebilir bilgi verilecektir.

ispatlayıcı

belgelerle birlikte yazılı bildirim yapmak
kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir.

1.11. Arabağlantı Sözleşmesinin Feshi
1.11.5. Taraflar, Mücbir Sebep varlığının en
az 30 (otuz) gün sürmesi halinde karşılıklı
mutabakat ile Sözleşmeyi feshedebilir.
1.11.6. Taraflardan birinin iflasına karar

Mücbir sebep veya umulmayan hallerin ne
kadar süreceği belli olmadığına göre ve iflas
sürecinin

yürütülme

şekline

bağlı

olarak

sözleşmenin sonlanma süresi değişebilir. Üstelik,
sözleşme karşılıklı olarak mutabakat halinde
veya 1 ay önceden yazılı olarak bildirilmesi
halinde feshedilebilme şansına sahipken bu
12

1.11. Arabağlantı Sözleşmesinin Feshi
1.11.5. Taraflar, Mücbir Sebep varlığının en az
30

(otuz)

gün

sürmesi

halinde

karşılıklı

mutabakat ile Sözleşmeyi feshedebilir.
1.11.6.

Taraflardan

birinin

iflasına

karar

verilmesi halinde; diğer Taraf Sözleşmeyi 30 maddelerin eklenme gerekçesi anlaşılamamıştır.

verilmesi halinde; diğer Taraf Sözleşmeyi 30

(otuz) gün içerisinde feshedebilir.

(otuz) gün içerisinde feshedebilir.

Bu

1.11.7. Giderilmesi doğrudan Avea’nın

nedenle

söz

konusu

maddeler

kabul

edilmemelidir.

1.11.7. Giderilmesi doğrudan Avea’nın yapacağı

olmayan

çalışmalara bağlı olmayan Umulmayan Hallerin,

Umulmayan Hallerin, en az 30 (otuz) gün

en az 30 (otuz) gün sürmesi halinde, karşılıklı

sürmesi halinde, karşılıklı mutabakat ile

mutabakat ile Sözleşme feshedilebilir.

yapacağı

çalışmalara

bağlı

Sözleşme feshedilebilir.
1.11.8. İşletmeci her halükarda 1 (bir) ay
1.11.8. İşletmeci her halükarda 1 (bir) ay

önceden

önceden yazılı olarak Avea’ya bildirerek

Sözleşmeyi feshedebilir.

yazılı

olarak

Avea’ya

bildirerek

Sözleşmeyi feshedebilir.
İşletmecinin, aboneleri tarafından kullanılan

1.12. Hizmetin Durdurulması
1.12.2. Avea, işletmeciye sunduğu hizmeti,
işletmeci

ve

tarafından

işletmecinin
kullanılan

aboneleri
cihazların

yürürlükteki standartlara uymaması ya da
sunulan hizmetin, Avea’nın yürütmekte
olduğu

diğer

hizmetlerin

ve

diğer

cihazlarının

yürürlükteki

uygunluğunu

kontrol

olmayacağından

bu

etmesi
ifadenin

standartlara
mümkün
maddeden

çıkarılmasını talep ediyoruz. Ayrıca sayılan
durumların gerçekleşmesi halinde işletmecinin
hizmetinin hemen durdurulması yerine durumu
düzeltmek için işletmeciye belirli bir süre
13

1.12. Hizmetin Durdurulması
1.12.2. Avea, işletmeciye sunduğu hizmeti,
işletmeci ve işletmecinin aboneleri tarafından
kullanılan cihazların yürürlükteki İşbu Referans
Teklifteki standartlara uymaması ya da sunulan
hizmetin, Avea’nın yürütmekte olduğu diğer
hizmetlerin ve diğer işletmeciler tarafından

işletmeciler

tarafından

sunulan verilmelidir.

sunulan hizmetlerin kalitesini bozan enterferansa

hizmetlerin kalitesini bozan enterferansa

neden olması durumunda Kurum’un onayını

neden

almak suretiyle durdurabilir.

olması

durumunda

Kurum’un

onayını almak suretiyle durdurabilir.
Yandaki maddede yer alan “hizmetlerin acilen

1.12. Hizmetin Durdurulması
1.12.3.

Avea,

haberleşmede

kesinti

doğuran enterferans dâhil, hizmetlerin
acilen

durdurulmasını

işletmeciye

önceden

gerektiren
bildirimin

ve

imkân

dâhilinde olmadığı umulmayan hallerde
hizmeti

durdurur.

Avea

durdurulmasını gerektiren ve işletmeciye önceden
bildiriminin imkan dahilinde olmadığı umulmayan
haller” ifadesi yoruma açık olup Referans Teklif
kapsamında

herhangi

bir

tanımı

bulunmamaktadır.

hangi Bu

şekilde

1.12. Hizmetin Durdurulması
1.12.3. Avea, haberleşmede kesinti doğuran
enterferans

dâhil,

durdurulmasını

hizmetlerin

gerektiren

ve

acilen

işletmeciye

önceden bildirimin imkân dâhilinde olmadığı
umulmayan hallerde hizmeti durdurur. Avea

belirsizlik

içeren

maddelerde hangi yükümlülüklerini, hangi kapsam ve sürede

yükümlülüklerini, hangi kapsam ve sürede Kurumunuzdan talebimiz maddenin yer alması ile yerine getiremeyeceğini, gerekçeleri ile birlikte,
yerine getiremeyeceğini, gerekçeleri ile amaçlanan

olumlu

taraflar

ile

maddenin hizmetin kesilmesini takip eden 1 (bir) iş günü

birlikte, hizmetin kesilmesini takip eden 1 bulunması durumunda yaşanabilecek işletmeci içerisinde

yazılı

olarak

Kurum’a

ve

ilgili

(bir) iş günü içerisinde yazılı olarak ve tüketici mağduriyetlerinin kıyaslanmasıdır.

işletmeciye bildirir. Söz konusu durumun sona

Kurum’a ve ilgili işletmeciye bildirir. Söz

ermesi ile birlikte, işletmecinin talebi olmaksızın

konusu durumun sona ermesi ile birlikte,
işletmecinin

talebi

yeniden başlatılır.

olmaksızın

hizmet

Referans teklifte hukuki olarak yer alması çok
önemli olmayan bazı hükümler pratikte ve
uygulamada “iyi niyet eksikliği” sebebi ile ciddi
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hizmet yeniden başlatılır.

mağduriyetlere yol açabilmektedir.
Yukarıdaki
maddede

açıklamalarımız
yer

alan

doğrultusunda

hizmetlerin

acilen

durdurulmasını gerektiren ve işletmeciye önceden
bildiriminin imkan dahilinde olmadığı umulmayan
haller” ifadesinin tanımının yapılmasını aksi halde
maddenin tekliften çıkarılmasını talep ediyoruz.
Söz konusu madde önerisine “ticari sicil

1.132. Bildirimler
1.13.4.

Taraflar

isim,

unvan,

adres

değiştirmeleri, ticari sicil gazetesine konu
olabilecek her türlü bilgi vb. durumunda
söz konusu değişiklikleri yazılı olarak diğer
Tarafa bildirecek ve konuyla ilgili resmi
evrakları sunacaktır.

gazetesine konu olabilecek her türlü bilgi vb.
durumunda” ifadesinin eklenmesi Taraflara
fazladan iş yükü doğuracak ve taraflar arasındaki
ticari ilişki ile bir ilgisi olmayan hususların da
diğer tarafa gönderilmesine ve dolayısıyla
zaman ve emek kaybına yol açacaktır. Söz
konusu maddenin bulunduğu bölüm başlığı
“Bildirimler” olduğu için, bildirim haricindeki
konuların bu madde içinde düzenlenmesi doğru
değildir. İlgili kısmın çıkarılmasını öneriyoruz.
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1.13. Bildirimler
1.13.4.

Taraflar

isim,

unvan,

adres

değiştirmeleri, ticari sicil gazetesine konu
olabilecek her türlü bilgi vb. durumunda söz
konusu değişiklikleri yazılı olarak diğer Tarafa
bildirecek ve konuyla ilgili resmi evrakları
sunacaktır.

Anılan düzenlemenin her iki tarafı kapsayacak

1.13. Bildirimler
1.13.5. İşletmeci beyan ettiği bilgilere ait

şekilde yapılmasını talep ediyoruz.

1.13. Bildirimler
1.13.5. İşletmeci Taraflar beyan ettiği ettikleri

değişiklikleri yazılı olarak veya kayıtlı e-

bilgilere ait değişiklikleri yazılı olarak veya kayıtlı

posta kanalıyla Avea’ya bildirmedikçe,

e-posta

Avea kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli

bildirmedikçe, Avea kayıtlarında yer alan bilgiler

olacaktır.

geçerli olacaktır.
Referans

1.15 Devir
1.15.1.

Taraflar,

Arabağlantı

Sözleşmesi’ndeki hak ve yükümlülüklerini
diğer

Tarafın

almaksızın

yazılı

kısmen

veya

muvafakatini
tamamen

Teklifte

işletmecilerin

ödemekle

yükümlü olduğu ücretler açıkça yer almaktadır.
Tanımı yapılmamış bir ücretin işletmecilerce
ödenmesinin hüküm altına alınması doğru
değildir. Bu madde taslaktan çıkarılmalıdır.

başkalarına devir veya temlik edemez.
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kanalıyla

Avea’ya

diğer

Tarafa

1.15 Devir
1.15.1. Taraflar, Arabağlantı Sözleşmesi’ndeki
hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın yazılı
muvafakatini almaksızın kısmen veya tamamen
başkalarına devir veya temlik edemez.

Yeni getirilmek istenen bu düzenlemede iki

1.15 Devir
1.15.2. Arabağlantı Sözleşmesi imzalamış
bulunan işletmecinin bir başka işletmeci
tarafından devralınması ya da bir başka
İşletmeci ile birleşmesi sonrasında Avea
tarafından gerçekleştirilecek tanımlama,
değişiklik vb. işlemler ücreti karşılığında
yapılacaktır.
3.3.1.

Taraflardan Birinin Trafik Değeri

Üretememe veya Paylaşamama Durumu

işletmecinin birleşmesi durumunda yapılacak
tanımlamaların

ücrete

tabi

olacağı

düzenlenmiştir. Bu doküman bir Referans
Arabağlantı Teklifi olduğu için söz konusu
ücretin bu dokümanla birlikte belirlenmesini,
böyle bir belirleme yapılamayacaksa maddenin
kaldırılmasını talep ediyoruz.
Yeniden düzenlenen bu maddenin üçüncü
paragrafının kaldırılmasını talep ediyoruz.

1.15 Devir
1.15.2.

Arabağlantı

bulunan

Sözleşmesi

işletmecinin

bir

başka

imzalamış
işletmeci

tarafından devralınması ya da bir başka
İşletmeci

ile

tarafından
değişiklik

birleşmesi

sonrasında

gerçekleştirilecek
vb.

işlemler

ücreti

Avea

tanımlama,
karşılığında

yapılacaktır.
3.3.1.

Taraflardan Birinin Trafik Değeri

Üretememe veya Paylaşamama Durumu

Taraflardan biri aynı/farklı fiyatlı alt

Taraflardan biri aynı/farklı fiyatlı alt kırılımlara

kırılımlara

göre

miktarını

göre trafik miktarını mutabakatın yürütüldüğü

mutabakatın

yürütüldüğü

(trafiğin

ay (trafiğin gerçekleştiği aydan sonraki ay) içinde

gerçekleştiği aydan sonraki ay) içinde

üretememesi veya karşı taraf ile paylaşmaması

üretememesi

veya

ile

durumunda; aynı/farklı fiyatlı alt kırılımlara göre

paylaşmaması

durumunda;

aynı/farklı

trafik miktarını karşı taraf ile paylaşan tarafın

trafik

karşı

ay

taraf

fiyatlı alt kırılımlara göre trafik miktarını

değerleri esas alınacaktır.
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karşı taraf ile paylaşan tarafın değerleri

Trafik değeri üretemeyen veya karşı taraf ile

esas alınacaktır.

paylaşmayan tarafın ilgili aya ait trafik değerini

Trafik değeri üretemeyen veya karşı taraf

mutabakat ayını takip eden ayın sonundan önce

ile paylaşmayan tarafın ilgili aya ait trafik

göndermesi durumunda mutabakat sağlanan

değerini mutabakat ayını takip eden ayın

yönler için iade/ilave fatura süreci, mutabakat

sonundan önce göndermesi durumunda

sağlanamayan yönler için ise mutabakatsızlık

mutabakat sağlanan yönler için iade/ilave

durumunu açıklayan 3.3.3 maddesi işletilecektir.

fatura süreci, mutabakat sağlanamayan

Trafik üretemeyen taraf, ilgili aya ait trafik

yönler için ise mutabakatsızlık durumunu

değerini mutabakat ayını takip eden ayın sonuna

açıklayan 3.3.3 maddesi işletilecektir.

kadar iletememesi durumunda, trafik üreten

Trafik üretemeyen taraf, ilgili aya ait trafik

taraf ilgili aya ait ilk kesilen toplam fatura

değerini mutabakat ayını takip eden ayın

tutarının % 10’u kadar ceza tutarını ilave fatura

sonuna kadar iletememesi durumunda,

olarak trafik üretemeyen tarafa düzenleyecektir.

trafik üreten taraf ilgili aya ait ilk kesilen
toplam fatura tutarının % 10’u kadar ceza
tutarını

ilave

fatura

olarak

trafik

üretemeyen tarafa düzenleyecektir.
Trafik değeri üretemeyen taraf trafiğin
sonlandığı taraf ise, diğer tarafın trafik
değerine göre fatura kesecektir. Trafik
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değeri üretemeyen taraf, ilgili aya ait trafik
değerini ürettikten sonra söz konusu trafik
değerlerini karşı taraf ile değişecek ve bu
yeni trafik değerinden elde edilen fatura
değeri ile kesilen fatura değeri arasındaki
fark kadar iade/ilave fatura kesilecektir.
Yeniden

3.3.3. Mutabakatsızlık
Tarafların,

trafik

miktarı

düzenlenen

bu

maddenin

ikinci

paragrafının son cümlesinin kaldırılmasını talep
hususunda

ediyoruz.

3.3.3. Mutabakatsızlık
Tarafların, trafik miktarı hususunda mutabakata

mutabakata varamaması halinde, trafik

varamaması halinde, trafik değerleri arasındaki

değerleri arasındaki farkın araştırılmasına

farkın

ilişkin süreçler başlatılacaktır taraflarca

başlatılacaktır. İlk faturalaşma trafiğin sonlandığı

belirlenecektir. İlk faturalaşma trafiğin

tarafın değerleri esas alınarak yapılacaktır.

araştırılmasına

ilişkin

süreçler

sonlandığı tarafın değerleri esas alınarak
yapılacaktır.

Mutabakatsızlık durumu söz konusu olan trafik
yönleri için sırasıyla günlük, saatlik trafikler ve

Mutabakatsızlık durumu söz konusu olan

detay

trafik yönleri için sırasıyla günlük, saatlik

yapılacaktır. Taraflardan herhangi biri detay

trafikler ve detay CDR paylaşımları taraflar

paylaşım sürecini mutabakatın yapıldığı ayı takip
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CDR

paylaşımları

taraflar

arasında

arasında yapılacaktır. Taraflardan herhangi

eden 3 ay boyunca yürütmediği durumda, detay

biri detay paylaşım sürecini mutabakatın

paylaşım sürecini yürüten taraf, kendi lehine

yapıldığı ayı takip eden 3 ay boyunca

olacak trafik değeri üzerinden % 10 ceza miktarı

yürütmediği durumda, detay paylaşım

kadar ilave fatura düzenleyecektir.

sürecini yürüten taraf, kendi lehine olacak
trafik değeri üzerinden % 10 ceza miktarı
kadar ilave fatura düzenleyecektir.
Maddede

EK-1: ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ
32.1.4. İşletmeci ya da İşletmeciyi temsil
eden personel tarafından, İşletmeciye ait
sistem/cihazların Avea’nın bilgisi olmaksızın

yapılmak

istenen

değişiklikle

İşletmeci’ye kesilebilecek ceza oranı 4 katına
çıkarılmaktadır. Bunu kabul etmiyor ve maddenin
eski halinin kalmasını talep ediyoruz.

2.1.4. İşletmeci ya da İşletmeciyi temsil eden
personel

tarafından,

İşletmeciye

ait

sistem/cihazların Avea’nın bilgisi olmaksızın
kurulduğu ya da ilave yapıldığının tespit edilmesi

kurulduğu ya da ilave yapıldığının tespit

halinde, doğacak her türlü zarar Avea tarafından

edilmesi halinde, doğacak her türlü zarar

tahsil edilir, ayrıca söz konusu sistem/cihazlar

Avea tarafından tahsil edilir, ayrıca söz

için; izinsiz kullanıldığı belirlenen hizmetlere

konusu

izinsiz

ilişkin, tespitin yapıldığı tarihteki ücretler esas

kullanıldığı belirlenen hizmetlere ilişkin,

alınarak 12 (on iki) 3 (üç) aylık ücret ceza olarak

tespitin yapıldığı tarihteki ücretler esas

alınır ve tespit tarihinden itibaren yürürlükteki

alınarak 312 (üç on iki) aylık ücret ceza

ücretler uygulanır. Anılan hizmetlerin izinsiz

olarak alınır ve tespit tarihinden itibaren

kullanımının tekrarı halinde, söz konusu ceza

sistem/cihazlar

için;
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yürürlükteki

ücretler

uygulanır.

Anılan

hizmetlerin

izinsiz

kullanımının

tekrarı

ikiye katlanarak uygulanacaktır.

halinde, söz konusu ceza ikiye katlanarak
uygulanacaktır.

EK-1: ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ

Ek-1 Md. 5.6’da yer verilen “adli sicil kaydı” ve
“SGK

Hizmet

Dökümü”

5.6.

İşletmeci/Taşeron

Geçici Giriş Kartı talep edilen personelinin Kişisel Verilerin Korunması md.6/1
İşletmeci ve/veya taşeronlarına ait her kapsamında özel nitelikli kişisel veri teşkil
personele Ad/Soyad, T.C kimlik/pasaport edebilir.
Eğer
Avea,
İşletmeci/taşeron
numarası, kart geçerlilik süreleri, varsa personelinin kişisel ve özel nitelikli kişisel

EK-1: ORTAK YERLEŞİM HİZMETLERİ
5.6.

Geçici Giriş Kartı talep edilen İşletmeci

ve/veya

taşeronlarına

ait

her

personele

Ad/Soyad, T.C kimlik/pasaport numarası, kart
geçerlilik süreleri, varsa taşeron adı, çalışma

taşeron adı, çalışma yapılacak lokasyon verilerini KVK kapsamında yeterli ve uygun bir yapılacak lokasyon bilgileri GGTS’ye eksiksiz
bilgileri GGTS’ye eksiksiz olarak girilecek, güvenlik içerisinde saklayacağını, koruyacağını, olarak girilecek, geçerli kimlik (T.C kimlik kartı,
geçerli kimlik (T.C kimlik kartı, sürücü işlemeyeceğini, üçüncü kişilere aktarmayacağını sürücü belgesi, pasaport) fotokopisi, adli sicil
belgesi, pasaport) fotokopisi, adli sicil taahhüt ve garanti ederse, söz konusu belgesi, SGK Hizmet Dökümü belgesi pdf
belgesi, SGK Hizmet Dökümü belgesi pdf düzenlemenin kabul edilme ihtimali olduğunu formatında, güncel vesikalık fotoğrafı ise
formatında, güncel vesikalık fotoğrafı ise söyleyebiliriz. Ancak pratikte bunun Avea png/jpg formatında GGTS’ye yüklenecektir.
png/jpg

formatında

GGTS’ye nezdinde uygulanmasının zor olacağını, işletmeci Ayrıca talep bazlı olarak, kart ücretlerinin
yüklenecektir. Ayrıca talep bazlı olarak, ve taşeron açısından da personelinden uygun ödendiğini gösteren belge ile Ek-3 madde
kart ücretlerinin ödendiğini gösteren belge izinlerin alınması noktasında sorun olabileceğini 1.6.’da yer alan İşletmeci yetkilisi tarafından
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ile Ek-3 madde 1.6.’da yer alan İşletmeci düşündüğümüzde, ve hatta her iki tarafa da KVK onaylanmış “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına
yetkilisi tarafından onaylanmış “İş Sağlığı anlamında ekstradan yük getireceğini göz önüne Uyum Taahhütnamesi” pdf formatında GGTS’ye
ve

Güvenliği

Kurallarına

Uyum aldığımızda bu düzenlemenin kaldırılmasını talep yüklenecektir. Söz konusu belgelerin eksik

Taahhütnamesi” pdf formatında GGTS’ye ediyoruz.

olması

yüklenecektir. Söz konusu belgelerin eksik

verilmeyecek ve Avea Tesislerinde çalışma

olması durumunda Geçici Giriş Kartı

yapılmasına izin verilmeyecektir.

durumunda

Geçici

verilmeyecek ve Avea Tesislerinde çalışma
yapılmasına izin verilmeyecektir.
EK-3: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İşletmecilerin

kanunla

getirilmiş

olan

yükümlülüklerinin ticari bir sözleşmenin konusu
edilmemesi gerekir. Bu nedenle iki sayfadan
ibaret Ek-3’ün tamamen kaldırılmasını talep
ederiz.
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EK-3: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Giriş

Kartı

