Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ Referans Arabağlantı Teklifinin Revize Edilmesine Yönelik
TELKODER Görüşleri
18.05.2021
Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

Taslak Maddesi

Teklif

1.4.3.

Görüş ve Değerlendirme
Maddelerde öngörülen sürenin daha

1.4.7.

uzun olması gerekmektedir, bazı hallerde
mektup

metninde

bile

Teklif

uzlaşmak

gerekebilmektedir. Bu kapsamda sürenin
21

gün

olarak

değiştirilmesi

talep

edilmektedir.
1.4.10

Zarar

konusunda,

sonrasında,
durumunda”
uygun

bilgi

mutabık
nakde

olacaktır.

verilmesi
kalınması

çevrilmesi
Maddede

daha
gerekli

değişiklikler yapılmalıdır.
1.9 Mücbir Sebep ve Umulmayan TTMobil RAT kapsamında verdiğimiz
Haller

görüşler burada da geçerlidir.
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1.10.

Arada sözleşme olmayan bir tarafa
verilen zarardan bahsedilmektedir. Bu
konuda mutabık kalınması şartı ile
tanzim söz konusu olması daha uygun
görünmektedir.

1.11.4. İşletmecinin ulusal ya da Oldukça subjektif bir şekilde kaleme
uluslararası mevzuata aykırı ya da alınmış olan bu maddenin uygulamasının,
hileli bir faaliyetinin varlığı konusunda istenmeyen sonuçlara yol açabilecek
kuvvetli bir şüphenin bulunduğu ve nitelikte olduğu görüşündeyiz. Elbette ki
kısa

süre

içerisinde

müdahale fraud çağrıları mobil operatörün tespit

edilmesi gereken hallerde Turkcell etmesi

durumunda

İşletmeciye bilgi vererek hizmetin durdurulması
sunumunu kısıtlama veya hizmeti uygulamalar
durdurma hakkına sahiptir

İşletmeciye

ile

bir

çağrıların

ilgili

yapılacak

netleştirilmelidir.
verilecek

durdurulmasının,
orantısız

anılan

güç

tüm

mobil
verildiği

Ancak
hizmetin

operatöre
şeklinde

yorumlanması mümkündür. Bu nedenle
maddenin tekrar gözden geçirilmesini
öneriyoruz.
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1.12.5. Taraflar'ın ve/veya grup/iştirak Maddede yapılan değişikliğin genel ceza 1.12.5. Taraflar'ın ve/veya grup/iştirak şirketlerinin yönetim
şirketlerinin yönetim kurulu üyesi olan hukuku kurallarına uygun hale getirilmesi kurulu üyesi olan veya tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili
veya tüzel kişiliği idare ve temsile gerektiği görüşündeyiz.

kişilerden herhangi birinin veya hissedarlarının ; suç teşkil

yetkili kişilerden herhangi birinin veya

edecek

hissedarlarının ; suç teşkil edecek

ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini, anayasal düzeni

nitelikte ilgili mevzuatlar kapsamında

ve bu düzenin işleyişini ihlal eden faaliyet ve eylemlerde

ulusal/uluslararası

kamu

bulunduklarının ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya

düzenini, anayasal düzeni ve bu

kurumlarla Sözleşme süresince doğrudan ilişki içinde

düzenin işleyişini ihlal eden faaliyet ve

bulunduklarının kesinleşmiş mahkeme ya da herhangi başka

eylemlerde bulunduklarının ve/veya

bir resmi makam kararına dayanması yahut İşletmeci’nin

anılan faaliyetlerde bulunan kişi veya

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme

kurumlarla

süresince

Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamındaki yetkilendirme

doğrudan ilişki içinde bulunduklarının

şartlarını kaybetmesi halinde diğer tarafın işbu Sözleşme'yi

kesinleşmiş mahkeme ya da herhangi

tek taraflı derhal fesih hakkı saklıdır.

güvenliği,

Sözleşme

nitelikte

ilgili

mevzuatlar

kapsamında

başka bir resmi makam kararına
dayanması
Elektronik

yahut

İşletmeci’nin

Haberleşme

Sektörüne

İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği ve
ilgili

mevzuat

kapsamındaki

yetkilendirme şartlarını kaybetmesi
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halinde diğer tarafın işbu Sözleşme'yi
tek taraflı derhal fesih hakkı saklıdır.
3.1.3. İşletmeci tarafından transit Maddede

yer

taşınarak Turkcell şebekesine iletilen manipülasyonunun

CLI 3.1.3.

alan
kolay

İşletmeci

tarafından

transit

taşınarak

Turkcell

tespit şebekesine iletilen ve esasen yurtdışı kaynaklı olmasına karşın

ve esasen yurtdışı kaynaklı olmasına edilebilecek bir fraud yöntemi olmadığı CLI manipülasyonu yapılması vasıtasıyla yurtiçi CLI'a sahipmiş
karşın CLI manipülasyonu yapılması görüşündeyiz. Mobil operatörün talebi gibi Turkcell şebekesinde sonlandırılan fraud kaynaklı ses
vasıtasıyla yurtiçi CLI'a sahipmiş gibi halinde

hatların

Turkcell

katılmakla

fraud

şebekesinde
kaynaklı

ses

sonlandırılan kısmına
çağrıları

hızlıca

kapatılması çağrıları için yürürlükteki yasalara uygun olarak tahakkuk

beraber

ücretin ettirilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali

için işletmeciden tahsis edilmesi hususunu yükümlülükler

yürürlükteki yasalara uygun olarak kabul edemediğimizi belirtmek isteriz.

hariç

olmak

üzere

uluslararası

çağrı

sonlandırma ücreti uygulanacaktır.

tahakkuk ettirilecek her türlü vergi, Bu kapsamda, Transit trafik için tespit
resim,

harç

yükümlülükler

ve

benzeri

mali veya doğrulama şansı olmadığından,

hariç

olmak

üzere tespitler net ve kabul edilebilir olmalıdır.

uluslararası çağrı sonlandırma ücreti Yaptırım transit işletmeci yerine BTK
uygulanacaktır.

kanalıyla kaynak işletmeciye yansıtılması
şeklinde olabilir. Aksi durumda transit
trafik

taşıyıcı

operatörler

için

risk

arzedecektir.
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