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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 27.07.2021 
Karar No : 2021/UK-ETD/207 
 
Gündem Konusu    : Uzlaştırma Talebi 

(Teminat Mektubu Sunumu (Netgsm – TT Mobil) 
 
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (Netgsm)’nin 25.02.2021 tarihli ve Netgsm.BTK.2021.106 

sayılı yazısı ile Kurumumuza yapılan başvuruda özetle; Netgsm ile TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. 

(TT Mobil) arasında imzalanmış olan arabağlantı sözleşmesi gereği TT Mobil’e ses arabağlantı 

hizmeti kapsamında Netgsm tarafından son 3 (üç) ayda kesilen faturalar göz önünde bulundurmak 

suretiyle TT Mobil’den kesin ve en az 3 yıl süreli teminat mektubunun 15 (on beş) gün içerisinde 

gönderilmesinin talep edildiği, buna karşılık TT Mobil’in 11.02.2021 tarihli ve 24256 sayılı yazısı ile; 

TT Mobil Referans Arabağlantı Teklifi (RAT)’inde TT Mobil’e teminat sunulmasına ilişkin yükümlülük 

öngörüldüğü, TT Mobil’in diğer işletmecilere teminat vermekle ilgili herhangi bir yükümlülüğünün 

bulunmadığı ve TT Mobil’in re’sen karşılıklılık ilkesini dikkate almak ve hâlihazırda mevcut 

düzenlemelere ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde devam eden ticari ilişkilerine uygulamak gibi 

bir yükümlülüğünün bulunmadığı gerekçesiyle Netgsm’nin teminat mektubu talebinin reddedildiği 

belirtilerek, konu ile ilgili Netgsm ile TT Mobil arasında sürdürülen ticari müzakerelerin sonuçsuz 

kalması nedeniyle Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin “Uzlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 18’inci 

maddesi gereği uzlaştırma talebinde bulunulmuştur. 

 

Söz konusu başvuruya ilişkin olarak Kurumumuzca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taraflar 

arasında uzlaştırma süreçleri işletilmiş ve ilgili tarafların Kurumumuza göndermiş olduğu yazılar ile 

uzlaştırma toplantılarında ileri sürülen görüşler, ilgili mevzuat ve Kurumumuz düzenlemeleri 

çerçevesinde göz önünde bulundurularak; 

 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 15, 18 ve 19’uncu maddelerine, Erişim ve 

Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 6, 9, 11 ve 18’inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuata istinaden; 

 

Netgsm’nin 25.02.2021 tarihli ve Netgsm.BTK.2021.106 sayılı yazısında belirtilen, son 3 (üç) ayda 

kesilen faturalar göz önünde bulundurmak suretiyle kesin ve en az 3 yıl süreli teminat mektubunun 

TT Mobil tarafından Netgsm’ye verilmesi talebinin reddedilmesi hususuna karar verilmiştir. 

     


