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Yeni nesil mobil şebekelerle birlikte artan trafik kapasitesinin taşınması ve abonelere yüksek
hızlı genişbant hizmetlerinin ulaştırılmasında fiber şebekelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
şebekelerin kurulumunda fiber optik kabloların yerleştirildiği boru, kanal, göz gibi mevcut
tesislerin paylaşılması, mükerrer yatırım yapılması, kaynakların etkin kullanımı ve genişbant
hizmetlerinin abonelere daha hızlı şekilde ulaştırılmasında önemli bir yere sahip olup, bu
kapsamda Kurumumuz tesis paylaşımında yaşanan sorunların tespiti, çözümü ile
uygulamada etkinliğin artırılması adına ilgili tüm taraflarla yakın bir ilişki içerisinde
çalışmakta, gerekli görülen noktalarda düzenleyici müdahalelerde bulunmaktadır.
Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde
hazırlanmış olan boru, kanal ve gözlerin paylaşımı hizmetine ilişkin usul ve esaslar
12.04.2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Anılan Kurul
Kararında sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili tüm
işletmecilerin ilgili haberleşme altyapı ve şebekesinde tesis paylaşımı yükümlüsü oldukları
vurgulanmıştır. Ayrıca, 12.04.2013 tarih ve 2013/DK-SRD/188 sayılı Kurul Kararı ile toptan
fiziksel şebeke altyapısına erişim pazarında etkin piyasa gücüne sahip işletmeci olarak
belirlenen ve göz, kanal, boru, direk vb. gibi fiziksel altyapı unsurlarına erişim sağlamakla
yükümlü kılınan Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom)'nin, ilgili hizmetlerin sunumuna
ilişkin usul, esas ve ücretlerini ihtiva eden Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış
Fiber Teklifi, 17.06.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/324 sayılı Kurul Kararı ile onaylanarak
01.08.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kurul Kararları sonrasında, işletmeciler tarafından uygulamada karşılaşılan
sorunların çözümü adına Kurumumuzun değerlendirmeleri talep edilmiş aynı şekilde Türk
Telekom tarafından tesis paylaşımı süreçlerinin iyileştirilmesi adına bazı hususlarda
düzenlemeler yapılmasına ilişkin talepler Kurumumuza iletilmiştir. Söz konusu talepleri
içeren taslak dokümanlar, işletmecilerin görüşlerinin alınmasını teminen Kurumumuzun
internet sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşılmıştır. Kurumumuzda da Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı yetkililerinin ve ilgili tarafların katılımıyla toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu değerlendirme toplantıları ve Kurumumuza iletilen görüş ve değerlendirmeler de
dikkate alınarak, 17.06.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/324 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan
Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi ve 12.04.2013 tarihli ve 2013/DK-

ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan "Tesis Paylaşımı Yükümlülüğü ve Uygulaması"
ilişkin usul ve esaslar'da bir takım revizeler yapılmıştır.
Bu kapsamda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4, 6, 13, 14, 17 ve 20'nci
maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği'nin 5, 11, 12 ve 15'inci maddeleri, Ortak
Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde, 01.09.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
1) Türk Telekom Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış Fiber Teklifi'nin Takrir Ek1'de yer aldığı şekilde onaylanması,
2) 12.04.2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/187 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan tesis
paylaşımı yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar dokümanının Takrir Ek-2'de yer aldığı
şekilde revize edilerek onaylanması,
3) İşbu Kurul Kararı kapsamında onaylanan referans teklifin, Kurul Kararının tebliğinden
itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Türk Telekom'un internet sayfasında yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.
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