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: Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Turknet İletişim Hizmetleri AŞ tarafından 12.01.2015 tarihli ve S.7567 No:7597 sayılı yazı ile
Kurumumuza yapılan uzlaştırma başvurusunun reddine ilişkin Erişim ve Tarifeler Dairesi
Başkanlığının 03.03.2015 tarihli ve 14270 sayılı yazısının iptali talebi ile açılan dava neticesinde
Danıştay 13'üncü Dairesince verilen 28.03.2016 tarihli ve E.2016/3633; K.2017/633 sayılı kararın
gerekçesinde:
“Bu durumda; davacı şirketin, Türk Telekom tesislerindeki ortak yerleşim talebine ilişkin olarak
uzlaştırma prosedürünün işletilmesi için yaptığı başvurunun Kurum’un karar organı olan Kurul
tarafından karara bağlanması veya bu konuya ilişkin açık bir yetki devri bulunması gerekmekte olup,
açık bir yetki devrine dayanmaksızın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından tesis edilen
dava konusu işlemde yetki unsuru yönünden hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare
Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır…”
ifadelerine yer verilmiştir. 05.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 18'inci
maddesi uyarınca Kurumumuza yapılan uzlaştırma başvurularının etkin olarak değerlendirilerek
karara bağlanabilmesini, uzlaştırmaya konu olmayacak veya daha önce hakkında düzenleme
yapılmış olan hususlarda sürecin daha hızlı ve etkin olarak yürütülebilmesini teminen 5809 sayılı
Kanunun 18'inci maddesi, 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin
Kanunun 5'inci maddesinin beşinci fıkrası ile 8'inci maddesinin on birinci fıkrasında yer alan "Kurul
sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle görevlerinden bir kısmını Kurul Başkanına devretmeye
yetkilidir." hükmü ile Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 18'inci maddesi uyarınca;
1. Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği çerçevesinde işletmeciler arasındaki anlaşmazlıklara yönelik
olarak uzlaştırma prosedürünün işletilmesi için icraya yetki verilmesi,
2. İşletmeciler arasındaki anlaşmazlıklara yönelik olarak Kuruma yapılan başvurularda uzlaştırma
sürecinin işletilmesine ilişkin olarak Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 18'inci maddesinin
beşinci fıkrası uyarınca uzlaştırma talebinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verme konusunda
icraya yetki verilmesi ve
3. 24.05.2006 tarihli ve 2006/UK-15/318 sayılı Telekomünikasyon Kurulu Kararının ikinci fıkrasının
yürürlükten kaldırılması
hususlarına karar verilmiştir.

1/1

