
 
06.08.2009 tarih ve 2009/DK-10/396 sayılı Kurul Kararı ile;   

 

• Kurumumuz tarafından altyapı işletmeciliği hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen tüm 

işletmecilerin Türk Telekom gibi arabağlantı transmisyon devrelerini sağlayabilecekleri, 

 

• İşletmecilerin rekabet ortamının tesisi ve korunmasını teminen tüm altyapı hizmeti sunan 

işletmecilerden eşit koşullarla talepte bulunmaları zaruri olup bu hususta şebeke 

işletmecilerinin mevzuattaki ilgili hükümler çerçevesinde tüm altyapı işletmecilerinden aynı 

bilgi ve belgeleri talep etmesi, farklılık arz eden durumlar için ise gerekçeli olarak diğer 

işletmecilerinden talep edilmeyen bilgi ve belgenin talep edilebilmesine olanak verilmesi 

gerektiği dikkate alınarak; 

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan 

“Rekabet Kurulu, elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve 

tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere 

elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle Kurumun 

görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır.”  hükmü, aynı Kanunun 

16’ncı maddesinin 5’inci fıkrası, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 7 ve 8’inci maddesi ve 

23.07.2008 tarih ve 2008/DK–07/443 sayılı Kurul Kararı ile onaylananan Avea’nın Referans 

Arabağlantı Teklifinin 1.3’üncü maddesi kapsamında; 

 

a) Şikayete konu olan Turkcell’in altyapı ihtiyacının Türk Telekom harici bir işletmeciden, 

Tellcom’dan, temin edilmesi hususunda yaşanan sürecin mevzuatımızdaki hükümlere 

göre, Avea tarafından sektördeki rekabeti bozmaya yönelik olarak gerçekleştirilmediği 

değerlendirilmekte olup, Turkcell’in altyapı ihtiyacını Tellcom üzerinden temin etmeye 

yönelik talepte bulunulması halinde talebi izleyen 1 aylık dönem içerisinde Tellcom ve 

Avea’nın gerekli bilgi paylaşımını sağlayarak Tellcom’un devrelerinin Avea şebekesine 

irtibatlandırılmasına yönelik olarak gerekli protokolün yapılması ve Kuruma sunulması, 

 

b) Altyapı kurulması ve işletilmesine ilişkin olarak yetkilendirilmiş olan işletmeciler 

tarafından altyapı hizmeti sunulmasını teminen; altyapı hizmeti sunacak işletmecinin 

hangi işletmeci adına hareket ettiğine dair bir muvafakatname ile ya da adına hareket 

edilen işletmecinin bizzat şebekesine irtibat kurulması talep edilen işletmeciye gerekli 

başvuruyu yapması; 

 



c) Söz konusu başvuruların sonuçlandırılmasına ilişkin olarak, şebekesine irtibat kurulması 

talep edilen işletmecilerce altyapı kurulması ve işletilmesine ilişkin olarak yetkilendirilmiş 

işletmecilerden gerekli bilgi ve belgelerin talep edilmesinde ve konuyla ilgili süreç ve 

koşulların uygulanmasında objektif olarak aksini gerektiren ve makul gerekçelerle 

kanıtlanabilen durumlar hariç ayrım gözetilmemesi, 

 

d) Şebekesine irtibat kurulması talep edilen işletmecilerin, mevzuattaki ilgili hükümler 

çerçevesinde tüm altyapı işletmecilerinden aynı bilgi ve belgeleri talep etmesi ancak 

farklılık arz eden durumlar için diğer işletmecilerden talep edilmeyen bilgi ve belgelerin 

gerekçeli olarak talep edilebilmesine olanak tanınması ile 

 

e) İşbu Kurul Kararının Kurumumuz internet sayfasında yayımlanması ve yukarıda belirtilen 

görüşün Rekabet Kurumuna iletilmesi,  

 

hususlarına karar verilmiştir. 
                                                                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 


