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Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme
Teklif
Kamuoyu görüşüne açılan bu Referans Arabağlantı Teklifi ile mevcut arabağlantı sözleşmesinde yer alan SMS ve MMS hizmetlerinin sözleşmeden
kaldırıldığını görmekteyiz. Bunun sebebini anlamamakla birlikte, hizmet sunumu devam ettiği için mevcut SMS ve MMS düzenlemesinin
kalmasının daha uygun olacağını değerlendirmekteyiz.
Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

1.2. Tanımlar

İlgili maddelerde SMS ve MMS’e ilişkin

1.4.4.

silinmek istenen ifadelerin kalmasını

2.1. Arabağlantı Hizmeti

talep ediyoruz.

3.1. Çağrı Sonlandırma Ücretleri
ARABAĞLANTI HİZMETİ TALEP FORMU

1

Teklif

1.4. Teminat Mektubu

Maddede düzenlenen yükümlülük olan 1.4. Teminat Mektubu

1.4.3. İlk 12 (on iki) aylık dönem sonrasında, 15 gün içinde teminatın verilmesi süre 1.4.3. İlk 12 (on iki) aylık dönem sonrasında, İşletmecinin
İşletmecinin

Vodafone

nezdinde bakımından uygulanabilir değildir. 30 Vodafone nezdinde bulundurması gereken teminat

bulundurması gereken teminat mektubu güne çıkarılmasını talep ediyoruz.

mektubu bedeli asgari 100.000 TL’dir. İlk 12 (on iki) aylık

bedeli asgari 100.000 TL’dir. İlk 12 (on iki)

dönemden sonra, Vodafone tarafından son 3 (üç) ay

aylık

Vodafone

içerisinde İşletmeciye kesilen en yüksek aylık fatura

içerisinde

tutarının, İşletmecinin Vodafone nezdinde bulundurduğu

dönemden

tarafından

son

3

sonra,
(üç)

ay

İşletmeciye kesilen en yüksek aylık fatura

teminat

tutarının, İşletmecinin Vodafone nezdinde

durumunda, İşletmeci 15 (on beş) 30 (otuz) gün

bulundurduğu

içerisinde Vodafone’a, aşan kısım kadar ilave teminat

toplam

teminat

meblağını

aşması

mektuplarının
durumunda,

mektuplarının

mektubu verecektir.

İşletmeci 15 (on beş) gün içerisinde
Vodafone’a, aşan kısım kadar ilave teminat
mektubu verecektir.

2

toplam

meblağını

aşması

2.1.2. Biçimlendirmeye (Konfigürasyon)

2.1.2.1

İlişkin Hususlar

önerdiğimiz düzenlemenin yapılmasını 2.1.2.1.

2.1.2.1. Genel Hususlar

talep ediyoruz.

maddesinin

6.paragrafında 2.1.2. Biçimlendirmeye (Konfigürasyon) İlişkin Hususlar
Genel Hususlar

…

…

İşletmeci,

İşletmeci, şebekeler arasında kullanılmakta

sinyalleşme

olan sinyalleşme protokolünün versiyonunu

standartlarla

Turkcell tarafından kullanılan versiyona

tarafından kullanılan versiyona uyumlu hale getirecektir.

uyumlu hale getirecektir. Bu uygunluğun

Bu uygunluğun sağlanmasına yönelik olarak gerekli

sağlanmasına

hallerde istenmeyen parametreleri bastırmak üzere

hallerde

yönelik

olarak

istenmeyen

gerekli

teknik

parametreleri

şebekeler

arasında

protokolünün
uyumlu

imkanların

kullanılmakta

uluslararası

versiyonunu

olmak

elverdiği

koşulu

olan

ile

ölçüde

Turkcell

maskeleme

bastırmak üzere maskeleme kullanılacaktır.

kullanılacaktır. Test amacı ile olsa bile, İşletmecilere

Test amacı ile olsa bile, İşletmecilere Kurum

Kurum tarafından tahsis edilen SPC (Signalling Point

tarafından tahsis edilen SPC (Signalling

Code)

Point Code) aralığı dışında bir SPC kodu

kullanılmayacaktır.

kesinlikle kullanılmayacaktır.

…

…
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aralığı

dışında

bir

SPC

kodu

kesinlikle

