
TELKODER Görüşleri 

Madde Taslağı Görüşler Yeni Madde Önerisi 

 “1.1. İşletmecinin, Türk Telekom tesislerinde 

Tesis Paylaşımı veya Aydınlatılmamış Fiber 

taleplerine ilişkin her bir başvuru için, yer 

etüt ücretinden mahsup edilmek üzere ve geri 

ödemesiz olarak 493,93 TL tutarında Başvuru 

Ücreti alınacaktır.  

1.1.2  Yer etüdü sonrası talep edilen 

güzergahın bir kısmının paylaşıma uygun 

olmaması nedeniyle başvurunun reddedilmesi 

halinde, aynı işletmecinin aynı güzergahın 

paylaşıma uygun kısmının tamamı veya daha 

kısa mesafelerine ilişkin revize edeceği talep 

formu ile, ret kararının bildirilmesinden 

itibaren 30 gün içerisinde yapacağı 

başvurular için ayrıca başvuru ücreti veya yer 

etüt ücreti alınmaksızın başvuru işleme alınır. 

Söz konusu güzergâhta tekrar yer etüdü 

yapılmasını gerektirebilecek koşulların 

oluştuğunun objektif kriterler ile kanıtlanması 

İlgili maddeden de anlaşılacağı üzere, 

1.1’inci maddesinde belirtilen ilgili tutar 

Üyelerimizden geri iadesiz olarak talep 

edilmektedir ve 1.1.2’inci maddesiyle 

reddedilen başvurular için 30 gün içinde 

yapılacak alt başvurulardan ücret 

alınmayacaktır.  

Türk Telekomünikasyon A.Ş.nin (Türk 

Telekom) ilgili teklifinin EK-3’ünde yer 

alan, 1.8’inci maddesinde “Türk Telekom 

tarafından objektif kriterlere dayanan 

gerekçelerle, İşletmecinin talepleri 

karşılanamaz ise peşin alınan ücretler Türk 

Telekom tarafından işletmeciye iade 

edilecektir” ifade edilmesine rağmen söz 

konusu madde taslağı ile alınan ücretin 

objektif gerekçelere dayanmadan iadesi 

önlenmeye çalışılmaktadır.   Üyelerimiz 

tarafından Türk Telekom’un bu talebinin 

“1.1. İşletmecinin, Türk Telekom tesislerinde 

Tesis Paylaşımı veya Aydınlatılmamış Fiber 

taleplerine ilişkin her bir karşılanabilen 

başvuru için, ilk aylık kullanım ücretine ilave 

edilmek suretiyle yer etüt ücretinden mahsup 

edilmek üzere ve geri ödemesiz olarak 493,93 

TL tutarında Başvuru Ücreti alınacaktır. Tesis 

paylaşımı talebinin karşılanamadığı 

durumlarda başvuru ücreti alınmayacaktır. 

1.1.2  Yer etüdü sonrası talep edilen 

güzergâhın bir kısmının paylaşıma uygun 

olmaması nedeniyle başvurunun reddedilmesi 

halinde, Türk Telekom, güzergâhta hizmet 

sunabileceği paylaşıma uygun güzergâhlarını 

iletecektir ve aynı işletmecinin aynı güzergahın 

paylaşıma uygun kısmının tamamı veya daha 

kısa mesafelerine ilişkin revize edeceği talep 

formu ile ret kararının bildirilmesinden 

itibaren 30 gün içerisinde yapacağı başvurular 



durumunda oluşacak ilave maliyetlerin 

paylaşılması hususu saklıdır.”  

sektörün büyütülmesi veya sürdürülebilirliğe 

ilişkin bir amaç taşımadığı gibi süreçlerden 

dahi ticari gelir yaratmaya ya da alt yapı 

kurulumunu zorlaştırmaya yönelik bir 

girişimi olarak değerlendirilmektedir. Ücretin 

geri iadesiz olması durumunda ilgili talep 

reddi nedeniyle, alternatif işletmeciler 

kullanılamayan güzergâhlar için başvuru 

ücreti ödemek zorunluluğuyla karşı karşıya 

kalacaktır. Bunun yerine gerek operasyonel 

süreçleri kolaylaştırmak adına gerekse 

alternatif işletmecilerin hak kaybına 

uğramalarını önlemek adına iadesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Geri iade süreçlerinin de süreçlerin 

basitleştirilmesi ve tarafların mahsuplaşma 

işlemleri ile iş gücü ve zaman kaybına 

uğramaması için önerimiz karşılanan tesis 

paylaşımı taleplerine ilişkin ilk aylık 

kullanım ücretine 493,93 TL başvuru ücreti 

de ilave edilerek  Türk Telekom tarafından 

için ayrıca başvuru ücreti veya yer etüt ücreti 

alınmaksızın başvuru işleme alınır. Söz konusu 

güzergâhta tekrar yer etüdü yapılmasını 

gerektirebilecek koşulların oluştuğunun objektif 

kriterler ile kanıtlanması durumunda oluşacak 

ilave maliyetlerin paylaşılması hususu saklıdır. 

 



işletmeciye faturalandırmasıdır. Böylelikle 

hem tesis paylaşımı talebinin karşılanamadığı 

durumlarda başvuru ücreti alınmayağı gibi, 

hem de iade işlemleri ile zaman ve işgücü 

kaybı yaratılmayacaktır. 

1.1.2’de yer alan alt güzergâh başvurularında 

işletmecilerin her bir alternatif güzergâh için 

tekrar tekrar başvurması yerine Türk 

Telekom’un hizmet sunabildiği lokasyonları 

ve ücretlerini belirterek dönüş yapmasının 

daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

Böylece ülkemiz için en öneli altyapı olan 

hızlı sabit genişbant altyapısının tüm ülkeye 

daha hızlı yaygınlaşması adına yeni nesil 

işletmecilerin tekrar birden fazla başvuru 

yapma zorunluluğu ortadan kaldıracaktır. 

Yukarıda izah edildiği üzere ve yeni nesil 

mobil şebekelerle birlikte artan trafik 

kapasitesinin taşınması ve abonelere yüksek 

hızlı genişbant hizmetlerinin ulaştırılmasında 



ihtiyaç duyulan fiber şebeke kurulumunda, 

fiber optik kabloların yerleştirildiği boru, 

kanal, göz gibi mevcut tesislerin 

paylaşılması, mükerrer yatırım yapılmaması, 

kaynakların etkin kullanımı ve genişbant 

hizmetlerinin abonelere daha hızlı şekilde 

ulaştırılması amacıyla etkin tesis paylaşımı 

sağlayabilecek ilgili maddenin yandaki 

şekilde düzenlenmesi talep edilmektedir: 

 

 


