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KARAR Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının 
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
Kurumumuz tarafından yapılan pazar analizleri neticesinde ‘Mobil Şebekelere Erişim 

ve Çağrı Başlatma Piyasası’nda Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip işletmeci olarak 

belirlenen ve “referans erişim ve arabağlantı teklifleri hazırlama ve yayımlama” 

yükümlülüğü getirilen Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell) tarafından bahse konu 

yükümlülük kapsamında Kurumumuza sunulmuş bulunan Referans Erişim Teklifi 

(RET), konuya ilişkin Kurumumuza sunulan işletmeci görüşleri de dikkate alınarak 

değerlendirilmiş ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 13, 14, 15, 

16, 19 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 6, 8, 10, 11,12 

ve 17’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde alınan 05/02/2013 tarihli ve 

2013/DK-ETD/70 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmış olup söz konusu Kurul Kararı 

kapsamında Turkcell tarafından Kurumumuza sunulan 01/04/2013 tarihli ve 

TÇE/244379 sayılı yazı ile mezkûr Kurul Kararı’nın 4 ve 5’inci maddeleri kapsamında 

getirilen yükümlülüklerin fizibilite çalışmalarına başlanmakla birlikte, ilk 

değerlendirmelere istinaden Turkcell’e getirilen mezkûr yükümlülüklere ilişkin 

geliştirmelerin tam ve eksiksiz olarak yapılabilmesini teminenTurkcell nezdinde 

gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak mezkûr Kurul Kararı’nda verilen 90 günlük 

sürenin bitiminden itibaren uygulanmak üzere talep edilen ek süreye ilişkin olarak;  

 Turkcell’in mezkûr yazısında belirtilen hususlar ve anılan Kurul Kararında 

öngörülen yükümlülükler ile dikkate alınarak Turkcell’e altı (6) ay ek süre 

verilmesi,  

 

 Ayrıca mezkur Kurul Kararının 6’ncı maddesinde yer alan “her ayın sonu 

itibariyle gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak Kurumumuzun 

bilgilendirilmesi” hükmü çerçevesinde Turkcell’in Nisan ayına ilişkin olarak 

Kurumumuzu bilgilendirmediği, bu çerçevede Turkcell’in Kurumumuzu 

bilgilendirme yükümlülüğünü eksiksiz ve süresinde yerine getirmesi 

hususunda gerekli hassasiyeti göstermesi ve söz konusu döneme ilişkin 

çalışmayı Kurumumuza ivedilikle sunması,  

 

 Her ayın sonu itibarıyla gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin olarak 

Kurumumuzun bilgilendirilmesi yükümlülüğünün verilen ek süre içerisinde de 

devam ettirilmesi  

hususlarına karar verilmiştir. 


