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1. TARAFLAR 

İşbu İSTTELKOM A.Ş. Altyapı Tesis Paylaşımı Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak 

adlandırılacaktır.), merkezi Büyükdere Cad. İst. İmar İş Merkezi No:48 Kat:7 Mecidiyeköy Şişli 

/ İstanbul adresinde mukim İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San. ve Tic. 

A.Ş. (bundan böyle İSTTELKOM olarak anılacaktır.) ile merkezi Yavuz Selim Mahallesi Metro 

Sokak No: 3   Esenler / İSTANBUL adresinde mukim bulunan İstanbul Ulaşım A.Ş. (bundan böyle 

"İŞLETMECİ” olarak anılacaktır) arasında …./…./........ tarihinde akdedilmiştir. İSTTELKOM ve 

İŞLETMECİ bu Sözleşmede münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak da 

anılabilecektir. 

2. GENEL HÜKÜMLER 

2.1. GİRİŞ 

İşbu Sözleşmede dikkate alınan hususlar şunlardır: 

2.1.1. İŞLETMECİ, Kurum tarafından bir elektronik haberleşme hizmeti yürütmek ve/veya 

elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve/veya işletmek üzere yetkilendirilmiştir. 

2.1.2. İSTTELKOM, İlgili Mevzuat ve Kurum ile imzalamış olduğu elektronik haberleşme 

hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde Türkiye’de elektronik 

haberleşme hizmetlerini yürütmeye ve elektronik haberleşme altyapısı kurup işletmeye 

yetkilidir. 

2.2. KAPSAM 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 12.04.2013 tarih ve 2013/DK – ETD / 187 sayılı Kararı 

kapsamında İSTTELKOM’a kendi haberleşme altyapı ve şebekesinde getirilen tesis paylaşımı ( 

boru, kanal, göz, direk, … ) yükümlülüğü çerçevesinde İSTTELKOM’a yapılacak olan alt yapı 

paylaşımı taleplerinin değerlendirilmesi, karşılanması ve ücretlendirilmesine ilişkin teknik, 

ticari ve hukuki usul ve esaslar ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini 

düzenlemektedir. 

2.3. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

2.3.1. İşbu Sözleşme ve eklerinde kullanılan tanımlar ve kısaltmalar Sözleşme ve eklerine 

münhasır olmak üzere EK-1’de karşılarında yazılı anlamı ifade edecektir.  

2.3.2. İşbu Sözleşmede sehve müstenit herhangi bir hususun önlenmesini teminen tekiller 

çoğulları ve çoğullar da tekil ifadeleri kapsamaktadır. 

2.3.3. İşbu Sözleşme EK-1’de yer almayan tanımlar ve kısaltmalar İlgili Mevzuatta belirtilen 

anlamları taşıyacaktır.  
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2.3.4. Bu Sözleşme, sözleşme ana metni ve aşağıdaki eklerden oluşmaktadır: 

EK-1 Tanımlar ve Kısaltmalar  

EK-2 Başvuru Usul ve Esasları  

EK-3 Ücretler, Ödemeler, Faturalama Prosedürleri ve Tarifeler 

EK-4 Gizlilik Arz Eden Bilgiler ve Gizlilik Anlaşması 

EK-5 Teminat Usul ve Esasları 

İşbu Sözleşmenin ana metni ile eklerinde yer alan hükümler arasında çelişki, farklılık veya 

tutarsızlık olması durumunda, Sözleşme ana metninde yer alan hükümler geçerli kabul 

edilecektir. 

2.4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

2.4.1. İSTTELKOM, iş bu sözleşmenin 2.2. maddesine göre sunduğu hizmetin, herhangi bir 

şekilde ilgili mevzuata veya hukuka aykırı kullanımından sorumlu değildir. İŞLETMECİ işbu 

hususta kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt 

eder. İşbu kapsamda İSTTELKOM kendisine gelen her türlü dava, talep ve iddiayı İŞLETMECİ’ye 

rücu edecektir. İŞLETMECİ’de işbu hususta kendisine yöneltilen dava, talep ve iddialardan da 

İSTTELKOM’u ber’i kılacaktır. Herhangi bir sebeple İSTTELKOM’un herhangi bir bedel ödemek 

zorunda kalması halinde İŞLETMECİ kendisine rücu edilen bu bedeli fer’ileriyle birlikte 

kesinleşmiş mahkeme kararı ile birlikte İSTTELKOM tarafından talep edilmesi halinde nakden 

ve defaten ödeyeceğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. 

2.4.2. Altyapı paylaşımı talebinde bulunan İŞLETMECİ tarafından İSTTELKOM’a gönderilen 

bilgilerin hatalı ya da eksik olmasından dolayı hizmette oluşabilecek bir kesinti ya da şebekede 

meydana gelebilecek bir hasardan talep sahibi İŞLETMECİ tek başına sorumludur. 

2.4.3. İŞLETMECİ, her ne maksatla olursa olsun İSTTELKOM’un bilgisi, izni ve/veya gözetimi 

haricinde İSTTELKOM’un tesislerinde montaj çalışması yapamaz. İSTTELKOM’un tesislerinde 

yapılacak çalışmalara ilişkin hususlar bu Sözleşme Ek-2’de detaylı olarak düzenlenmiştir. 

2.4.4. Altyapı paylaşımı talebinde bulunan İŞLETMECİ ya da bu İŞLETMECİ’yi temsil eden 

personel tarafından, İSTTELKOM’un bilgisi olmaksızın kablo tesisi yapıldığının veya 

İSTTELKOM’un kablolarının izinsiz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, doğacak her türlü 

zarar İSTTELKOM tarafından altyapı paylaşımı talebinde bulunan İŞLETMECİ den tahsil edilir. 

İSTTELKOM tarafından, izinsiz kablo tesisi yapan/yaptıran İşletmecilere izinsiz tesis edildiği 

belirlenen kablolara ilişkin olarak izinsiz kurulduğu/kullanıldığı belirlenen kablolara ilişkin, 

tespitin yapıldığı tarihteki katılım bedelleri ve aylık kullanım ücretleri esas alınarak 5 (beş) yıllık 

ücret ceza olarak tahsil edilecek ve tespit tarihinden itibaren yürürlükteki ücretler 
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uygulanacaktır. Anılan kabloların izinsiz kullanımının tekrarı halinde, söz konusu cezalar ikiye 

katlanarak tazmin edilecektir. İSTTELKOM, bu gibi bir durumda İŞLETMECİ den 15 (on beş) gün 

içerisinde ilgili kablonun demonte edilmesini talep edebilir. İŞLETMECİ’nin söz konusu kabloyu 

demonte etmemesi durumunda, İSTTELKOM, Kuruma bilgi vermek suretiyle, ilgili kabloyu 

demonte edecektir. Demontaj işlemlerinden doğan ücretler İSTTELKOM tarafından altyapıyı 

izinsiz kullanan İŞLETMECİ den tahsil edilecektir. 

2.4.5. Paylaşıma konu altyapıda, talepte bulunan İŞLETMECİ veya bu İŞLETMECİ adına 

herhangi bir hizmeti yürüten ve/veya bu hizmetin yürütülmesine katılan gerçek ve tüzel 

kişilerin kusuru sonucunda hasar meydana gelmesi durumunda, söz konusu İŞLETMECİ, 

İSTTELKOM’un hasarı giderme masraflarını belgeli olması şartıyla karşılar. 

2.4.6. Taraflardan her biri, herhangi bir sistem/cihaz Arızasının, karşı tarafın şebekesinde 

sunulan veya karşı tarafın diğer Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecilerine sunduğu 

hizmetlerde herhangi bir kesinti veya Arızaya sebep olmaması için gerekli her türlü tedbiri 

alacaktır. 

2.4.7. Altyapı paylaşımı talebinde bulunan İŞLETMECİ’nin şebekesinde İSTTELKOM’un kusuru 

sonucunda hasar meydana gelmesi durumunda ise İSTTELKOM, talep sahibi İŞLETMECİ’nin 

hasarı giderme masraflarını karşılar. 

2.4.8. İŞLETMECİ’nin işbu Sözleşme kapsamında kendi Müşterilerine vereceği hizmetler 

ve/veya uygulamalar, İSTTELKOM’un ve/veya diğer Elektronik Haberleşme Hizmeti 

İşletmecilerinin Müşterilerine sunmakta olduğu hizmetleri hiçbir surette olumsuz yönde 

etkilemeyecek olup İŞLETMECİ bu konuda her türlü önlemi alacak ve bu kapsamdaki her türlü 

zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır. 

2.4.9. İŞLETMECİ, bu Sözleşme kapsamında İSTTELKOM tarafından sunulan herhangi bir 

hizmet üzerinden kendi Müşterilerine vermekte olduğu servislerin içeriği, niteliği, sunuş biçimi 

ile müşterisinin sisteminde meydana gelebilecek ve kendi kusurundan kaynaklanan arıza veya 

kesintiden dolayı ortaya çıkabilecek zarar ve ziyan taleplerine karşı, bayii, acente ve 

İŞLETMECİ’nin diğer birimleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, herhangi bir üçüncü kişi 

tarafından açılacak her türlü dava ve takibe karşı sorumlu olacak, İSTTELKOM bu kabil dava, 

zarar ve ziyan taleplerine taraf ve muhatap olmayacaktır. İSTTELKOM tarafından, herhangi bir 

şekilde, İŞLETMECİ’nin kusurundan kaynaklanan nedenlerle, söz konusu üçüncü kişilerin 

uğradığı zarar ve ziyan nedeniyle bir ödeme yapılması halinde İŞLETMECİ, İSTTELKOM’un 

ödediği parayı ve yapmış olduğu masraf ve harcamaları hiç bir hükme hacet kalmaksızın 

İŞLETMECİ’ye rücu etmesini ve bunun karşılığında talep edilen miktarı fer’ileri ile birlikte 

ödemeyi, bila kabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. 

2.4.10. İŞLETMECİ’nin Sözleşme kapsamında İSTTELKOM’a vereceği her türlü Teminat’a ilişkin 

usul ve esaslar EK-5’da yer almaktadır. 



  

İSTTELKOM ALTYAPI TESİS PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ                                                                         5 

 

2.4.11. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, İSTTELKOM’un 

bu Sözleşme ’den kaynaklanan herhangi bir alacağının (ve fer’ilerinin) veya doğrudan ve/veya 

dolaylı herhangi bir zararının tespiti halinde söz konusu alacağa (ve fer’ilerine) veya zarara 

mahsup edilmek üzere tüm Teminat Mektupları nakde çevrilir. Böyle bir durumda İŞLETMECİ 

bu durumda işbu Sözleşmenin, fesihe ilişkin maddelerinde yer alan uygulamaya tabidir. 

2.4.12. İŞLETMECİ’nin bu sözleşme ve ekleri kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü tam ve 

zamanında yerine getirmemesi yahut bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü kısmen dahi ihlal 

etmesi nedeni ile İSTTELKOM’un zarara uğraması ve yazılı ihtarına rağmen zararının 15 gün 

içerisinde İŞLETMECİ tarafından tazmin edilmemesi durumunda, İSTTELKOM zararını teminatı 

paraya çevirmek sureti ile giderme hakkına sahiptir. Zararın karşılanması için teminat 

mektubunun yeterli olmadığı durumlarda İSTTELKOM’un fazlaya ilişkin kısım için zararının 

tazminini talep etme hakkı saklıdır. 

2.4.13. Taraflar, şebekelerinin güvenli çalışması için gerekli olan tüm tedbirleri alacaklardır. 

2.4.14. Taraflardan her biri, diğer Tarafa karşı, basiretli ve tedbirli bir tacir olarak kendilerine 

düşen her türlü özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür. 

2.4.15. Taraflar, kendi kasıt, ihmal ve hataları sonucu meydana gelen maddi hasar, ölüm ve 

yaralanmalardan ötürü yasalarca belirlenen hukuki ve cezai sorumlulukları taşırlar. Her bir 

Taraf, kendi elemanlarının ve cihazlarının sigortalanmasından sorumludur. 

2.4.16. Taraflardan birinin, Şebekesi üzerinden, İlgili Mevzuat ya da Kurum tarafından yapılan 

yetkilendirmeye aykırı olarak hizmet sunulması halinde diğer taraf, 15 gün içerisinde söz 

konusu hizmetin durdurulması için talepte bulunabilir. Verilen süre içerisinde söz konusu 

hizmetin durdurulmaması halinde diğer Taraf, işbu Sözleşmeyi haklı nedenle doğrudan 

feshedebileceği gibi, hukuka aykırı söz konusu trafik için kullanılan hizmetlerin, verilmesini 

engelleyebilir. Ayrıca söz konusu faaliyet nedeniyle uğranılan her türlü zararın karşılanması 

talep edilebilir. 

2.4.17. Taraflar, kendi Şebekeleri ile ilgili bölümde haberleşmenin gizliliği de dâhil olmak üzere 

İlgili Mevzuat ve Kurum tarafından yetkilendirme çerçevesinde getirilen yükümlülüklere aynen 

uyacaklardır. 

2.4.18. İŞLETMECİ sözleşme kapsamındaki işlerin yürütülmesi esnasında genel İş Sağlığı ve 

Güvenliği mevzuatının öngördüğü tedbirleri almakla yükümlüdür. 

2.4.19. İşbu Sözleşme ve eklerinden doğacak uyuşmazlıklarda, İSTTELKOM’un defter, her türlü 

bilgisayar, ses, elektronik ve yazılı kayıtları ile internet üzerinden yapılan işlemlere ilişkin 

kayıtları kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. İŞLETMECİ de yargı mercileri önünde 

aynı değerde delil getirme hakkına sahiptir. 
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3. SUNULAN HİZMETLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

3.1. ALTYAPI PAYLAŞIMI HİZMETLERİ 

İSTTELKOM’un, bu Sözleşme kapsamında sunduğu Altyapı Paylaşımı Hizmeti taleplerinin 

iletilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin süreçler EK-2’de yer almaktadır. Hizmetin kesintiye 

uğramaması koşuluyla ilgili süreçler üzerinde İSTTELKOM’un değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

4. HİZMET KALİTESİ 

4.1. STANDARTLAR 

İŞLETMECİ tarafından kurulan her türlü kabloların ilgili standartlara, Kanun ve yönetmelik ile 

teknik gerekliliklere uygunluğu İŞLETMECİ tarafından sağlanacaktır. ITU-T, ETSI ve Kurum 

tarafından yapılan düzenlemeler arasından İSTTELKOM’un mevcut şebekesinde kullandığı 

standartlar öncelikli olmak üzere, elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetlerinde kalitenin 

elde edilmesi için öngörülen standartlar, teknikler ve metodoloji esas alınır. Teknolojik 

gelişmelere açık olarak, kullanılan standartlar İSTTELKOM tarafından uluslararası standartlara 

uygun olarak değiştirilebilecek ya da ilave standartlar eklenebilecektir. 

Teknolojik gelişmeler kapsamında standartlarda değişiklik yapılması gerektiğinde bu durum 

İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’ye bildirilecek ve Taraflar bu standartlara uygun olarak 

gerekli değişiklikleri altyapılarında gerçekleştirecektir. 

5. SÖZLEŞMENİN YÜRÜTÜLMESİ 

5.1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜK 

Sözleşmenin süresi …./…./........ tarihine kadardır. Sürenin hitamından 1 (bir) ay evvel 

taraflardan her hangi biri fesih ihbarını açık bir şekilde bildirmedikçe, sözleşme aynı şartlar ve 

aynı süre ile uzatılmış sayılacaktır. Sözleşmenin sona erme ve fesih koşulları 5.6 maddesinde 

yer almaktadır. 

5.2. VERGİ RESİM HARÇLAR İLE SÖZLEŞMEYLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER 

Bu Sözleşme ile ilgili ve/veya Sözleşmenin imzalanmasından kaynaklanan her türlü vergi, resim 

harç ve benzeri mali yükümlülükler İŞLETMECİ tarafından karşılanacaktır. 

5.3. ÜCRETLER VE FATURALAMA 

Tesis Paylaşımı Hizmetine ilişkin ücretler, ödemeler ve faturalama prosedürlerine ilişkin 

detaylar EK-3’te yer almaktadır. 

5.4. YÜKÜMLÜLÜĞÜN VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI 
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5.4.1. İSTTELKOM, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin 

temin edilemeyeceğini ya da şebekelerin karşılıklı işletilebilirliğinin mümkün olmadığını, 

Sözleşmeye veya hukuka aykırı hizmet sunulduğunu tespit etmesi durumunda, belirtilen 

hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği yer ve zaman ile sınırlı olarak 

İŞLETMECİnin sunduğu Tesis Paylaşımı Hizmetini sınırlandırabilir yahut sona erdirebilir. 

5.4.2. Tarafların sorumlulukları işbu sözleşme ile sınırlıdır. Taraflar işbu Sözleşmede yer 

almayan herhangi bir dolaylı ya da direkt zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz.  

5.4.3. İSTTELKOM, bu Sözleşme kapsamında kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle, 

meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı İŞLETMECİ ve Müşterilerinin 

maruz kalacağı zarar veya ziyandan sorumlu değildir. İŞLETMECİ işbu hususta tek muhatabın 

ve münhasıran sorumluluğun kendisine ait olduğunun gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt 

eder. 

5.5. GİZLİLİĞİN KORUNMASI 

İŞLETMECİ, Sözleşme’nin imzalanması öncesinde imzaladığı ve EK- 4’te yer alan “Gizlilik 

Anlaşması” hükümlerine aynen uymakla yükümlüdür. Anılan Gizlilik Anlaşmasında düzenlenen 

gizlilik yükümlülüğü bu Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin herhangi 

bir nedenle sona ermesinden sonra 10 (on) yıl boyunca devam edecektir. 

5.6. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ 

5.6.1. İŞLETMECİnin yetkilendirmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ve yetkilendirmesi 

çerçevesinde sunmakta olduğu hizmetleri kapsayan yeni bir yetkilendirmeyi 30 (otuz) gün 

içerisinde almaması durumunda herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden 

sona ermiş sayılacaktır. İŞLETMECİ, Kurum tarafından verilmiş yetkilendirmesinin herhangi bir 

nedenle sona ermesi durumunu 3 (üç) iş günü içerisinde İSTTELKOM’a yazılı olarak 

bildirecektir. İSTTELKOM İŞLETMECİ’nin yetkilendirmesinin iptalini takiben hizmeti 

durdurabilecektir. 

5.6.2. Taraflar, Mücbir Sebep varlığının en az 30 (otuz) gün sürmesi halinde Sözleşmeyi 

feshedebilir. 

5.6.3. Taraflardan birinin Sözleşme hükümlerinden herhangi birine kısmen veya tamamen 

aykırı davranması halinde, öncelikle ilgili Taraf (süre tanıyan Taraf) bu durumu diğer Tarafa 

yazılı olarak bildirecek ve bu bildirimle 15 (on beş) gün içerisinde aykırılığın giderilmemesi 

halinde Sözleşmenin feshedileceğini bildirecektir. Bu süre içerisinde de aykırılığın 

giderilmemesi halinde ilgili Taraf (süre tanıyan Taraf) Sözleşmeyi yazılı bildirimle 

feshedebilecektir. 
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5.6.4. Taraflardan birinin iflasına karar verilmesi halinde; Taraflardan birinin EK-4’te esasları 

belirtilen gizliliği ihlal etmesi halinde Sözleşme diğer tarafça herhangi bir süre verilmesine 

gerek olmaksızın feshedilebilecektir. 

5.6.5. Taraflardan birinin EK-4’te esasları belirtilen gizliliği ihlal etmesi halinde Sözleşme diğer 

tarafça herhangi bir süre verilmesine gerek olmaksızın feshedilebilecektir. 

5.6.6. İŞLETMECİ’nin tahakkuk eden ücretleri son ödeme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde ödememesi durumunda, İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’ye alma haberli 

mektupla/ihtarname ile bildirimde bulunulacak ve bu bildirimin İŞLETMECİ’ye ulaşmasından 

itibaren 15 (on beş) gün süre tanınacaktır. Bu süre içerisinde de ücretlerin ödenmemesi 

durumunda Altyapı Paylaşımı Hizmeti tedbirli olarak durdurulacak son ödeme tarihinden 

itibaren en fazla 2 (iki) ay süre içerisinde borcun ödenmemesi durumunda Sözleşme 

İSTTELKOM tarafından haklı nedenle feshedebilecektir. 

5.6.7. İşbu Sözleşme’nin, herhangi bir şekilde feshi veya sona ermesi durumunda, İŞLETMECİ 

ile Müşterileri arasındaki hukuki durum ve bu durumdan kaynaklanabilecek her türlü ihtilaf, 

İŞLETMECİ ve Müşterileri arasında çözümlenecektir. İSTTELKOM’un İŞLETMECİ’nin 

Müşterilerine karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir nedenle İSTTELKOM’un, 

İŞLETMECİ’nin müşterilerine ödeme yapması halinde, söz konusu ödemeler, fer ’ileri ile birlikte 

derhal, ilk talepte, nakden ve def ‘aten İŞLETMECİ tarafından İSTTELKOM’a ödenecektir. 

5.7. TEMSİL YASAĞI 

5.7.1. Bu Sözleşme, Tarafların birbirlerinin temsilcisi veya acentesi gibi ticari sıfatlar 

taşımasına imkân verecek şekilde işlemeyecek ve yorumlanamayacak, Taraflar kendilerini 

böyle bir sıfatla arz ve takdim edemeyecek, birbirleri namına sarahaten veya zımnen hiçbir 

yükümlülük ihdasına yetkili olmayacaklar ve bu gibi davranışlara teşebbüs ve tevessül 

etmeyeceklerdir. 

5.7.2. Taraflar, kendi hizmet sunarken veya reklamlarında veya duyurularında diğer Tarafın 

ticaret unvanını ve logosunu kullanmayacaklardır. 

5.7.3. Taraflar, karşı Tarafın yazılı izni olmadan karşı Tarafı temsil edemeyecek ve karşı Taraf 

namına taahhütte bulunamayacaktır. 

5.8. MÜLKİYET HAKLARI 

İşbu Sözleşmedeki hiçbir ifade, bir Tarafa ait Fikri Mülkiyet Haklarının (Dünyanın herhangi bir 

yerinde geçerli olan herhangi bir patente, alt patente, tescilli şemaya, tescilli tasarıma, tescilli 

marka veya hizmet markasına, çoğaltma hakkına, tasarım hakkına, yarı iletken topografi 

hakkına, know-how hakkına veya benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan), diğer Tarafa 
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devrini tazammun etmez. Fikri Mülkiyet Hakları bunları oluşturan veya bunlara sahip olan 

Tarafın mülkiyetinde kalacaktır. 

5.9. FERAGAT 

Bu Sözleşmenin ihlalinden veya herhangi bir şart ya da koşulunun yerine getirilmemesinden 

doğan her türlü hak ya da talepten feragat, Sözleşmeden veya Sözleşmenin başka şekilde 

ihlalinden ya da diğer koşullarının yerine getirilmemesinden kaynaklanan hak ya da 

taleplerden vazgeçilmesi olarak yorumlanmayacaktır. Yazılı olarak yapılmayan ve feragati 

yapan Taraf adına imzalanmayan hiç bir feragat geçerli olmayacaktır. 

5.10. DEVİR 

5.10.1. İŞLETMECİ, bu Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini İSTTELKOM’un yazılı muvafakatini 

almaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devir veya temlik edemez.  

5.10.2. Genel hükümler çerçevesinde İŞLETMECİ’nin bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti 

İşletmecisi tarafından devralınması ya da bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi 

ile birleşmesi durumunda yazılı muvafakat şartı aranmaz.  

5.10.3. İŞLETMECİ’nin bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi tarafından 

devralınması ya da bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi ile birleşmesi 

sonrasında İSTTELKOM tarafından gerçekleştirilecek tanımlama, değişiklik vb. işlemler ücreti 

karşılığında yapılacaktır. 

5.11. BÖLÜNEBİLİRLİK 

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün her iki Taraf için de geçersiz ya da uygulanamaz sayılması 

veya mahkeme kararıyla geçersiz kılınması Sözleşmenin kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da 

uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

5.12. MÜCBİR SEBEPLER VE UMULMAYAN HALLER 

5.12.1. İşbu sözleşmenin tamamında tanımlanan işlere şamil olmak üzere Mücbir Sebep ve 

Umulmayan Halin kapsamına aşağıda yer verilmektedir.  

5.12.1.1. Mücbir Sebepler : 

 Grev, lokavt ve işin yavaşlatılması, 

 Savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, terör hareketleri, sabotajlar, 

avarya, radyasyon ve kimyasal kirlilik/serpinti, iyon radyasyonu vb. 

 Ulaşım Kazaları, doğal afetler (deprem, su baskını, yıldırım, çığ düşmesi, heyelan, 

volkanik patlama, meteor düşmesi, güneş patlaması, tsunami, obruk oluşumu vb.), yangın, 
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veya ciddi salgın hastalıkların baş göstermesi, karantina, aşırı yağış nedeniyle yolların 

kapanması vb. olaylar başta olmak üzere Tarafların sorumluluğu altında olmayan, üçüncü 

şahısların hareketleri veya ihmalleri sebebiyle ya da Tarafların denetimi dışında bulunan 

herhangi bir sebeple hizmetin aksaması, durması veya kesintiye uğraması, 

5.12.1.2. Umulmayan Haller : 

 İSTTELKOM’un bir başka kurum veya kuruluştan (Karayolları Genel Müdürlüğü, 

Belediyeler, Elektrik Dağıtım Şirketleri, İl Özel İdareleri, İnşaat Şirketleri, Emniyet Genel 

Müdürlüğü, vb.) aldığı hizmetlerde oluşan aksamalar, ilgili geçiş hakkı izinlerinin son bulması, 

geçiş hakkı sağlayıcısının değişmesi, Genel kazı yasakları. 

 İSTTELKOM’dan kaynaklanmayan ancak üçüncü şahıslarla, kurum veya kuruluşların 

(Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Elektrik/Doğalgaz Dağıtım Şirketleri, İl Özel 

İdareleri, Altyapı/İnşaat Şirketleri, Emniyet Genel Müdürlüğü vb.) sebep olduğu hizmet 

sürekliliğini veya tesisini engelleyen (deplase, hırsızlık ve enterferans vb.) etkenler.  

5.12.2. Mücbir Sebeplerden ve Umulmayan Hallerden dolayı işbu sözleşme ve eklerinde 

belirtilen sürelerde meydana gelen gecikmelerden İSTTELKOM sorumlu değildir. Umulmayan 

Hallerin oluştuğuna ilişkin İşletmeciler arasında uzlaşmazlık oluştuğunda, Umulmayan Hallerin 

varlığı ve süresi taraflarca ilgili bilgi ve belgelerle talep eden tarafa sunulur. Umulmayan 

Hallerde söz edilen durumlardan, giderilmesi doğrudan İSTTELKOM’un yapacağı çalışmalara 

bağlı olmayanlar ile ilgili olarak, İSTTELKOM 10 (on) gün içerisinde yaptığı başvuruları ve varsa 

sonuçlarını talep edilmesi halinde İŞLETMECİ’ye bildirecektir.  

5.12.3. Mücbir Sebepten etkilenen Taraf, olayı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde, Umulmayan 

Halden etkilenen Taraf olayı takip eden 10 (on) gün içerisinde, diğer Tarafa, yükümlülüklerini 

yürütemeyeceği kapsamı ve süreyi e-posta, çağrı merkezi veya otomasyon sistemi üzerinden 

bildirecektir. Mücbir Sebepten veya Umulmayan Halden etkilenen Taraf, gecikme veya 

Arızanın bitmesi üzerine diğer Tarafa Mücbir Sebep veya Umulmayan Halin bittiğini e-posta, 

çağrı merkezi veya otomasyon sistemi üzerinden haber verecektir.  

5.12.4. Taraflar, Mücbir Sebepler veya Umulmayan Haller nedeniyle oluşan kesintilerden 

doğacak dolaylı ve dolaysız hasar ve zararlardan birbirlerine karşı sorumlu değildir. Taraflardan 

birinin mücbir sebep sonucu, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir kısmını ya da 

tümünü sunamadığı döneme ilişkin, diğer Taraf, Mücbir Sebepten kaynaklanan nedenlerle 

sunulamayan hizmetler için ödeme yapma yükümlülüğünden muaftır.  

5.12.5. Taraflar, Mücbir Sebepler veya Umulmayan Hallerden dolayı ilgili Sözleşmenin 

yürütülmesi esnasında uyulması gerektiği belirtilen sürelerde meydana gelen gecikmelerden 

sorumlu olmayacaklardır. 

5.13. ŞEBEKEDE VEYA SUNULAN HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK DURUMU 
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5.13.1. Tesis Paylaşımı Hizmeti kapsamında İŞLETMECİ tarafından, verilen hizmetlerde 

kullanılan teknolojide veya donanımlarda değişikliğe gidilmesi durumunda, İSTTELKOM, 

şebekesinden hizmet alan diğer Müşterilerin bu değişiklikten etkilenmemesi için İŞLETMECİ 

tarafından İSTTELKOM’a 1 (bir) ay önceden bilgi verilecektir. Karşılıklı mutabakat sonrası 

İŞLETMECİ tarafından yapılan değişiklik nedeniyle şebekede herhangi bir problem veya benzeri 

bir durumun yaşanması durumunda, yapılan değişiklik en kısa sürede eski haline 

döndürülecektir. 

5.14. SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER 

5.14.1. Sözleşmede yer alan prosedürler, gerekmesi durumunda ve Taraflarca mutabık 

kalınmak suretiyle değiştirilebilecektir.  

5.14.2. Sözleşmede yapılan hiçbir değişiklik yazılı olarak Taraflarca imzalanmadıkça geçerli 

olmayacaktır. 

5.15. HİZMETİN DURDURULMASI  

5.15.1. İSTTELKOM, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri güvenliğinin 

temin edilemediği ya da şebekelerin karşılıklı işletilemediği durumlarda İŞLETMECİ’ye verdiği 

Hizmeti belirtilen hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği yahut 

kaynaklandığı yer ve zaman ile sınırlı olarak durdurabilir. Söz konusu duruma İŞLETMECİ 

sebebiyet vermişse, yoksun kalınan gelirler de dahil olmak üzere İSTTELKOM’un doğrudan 

veya dolaylı bütün zararları, fer ‘ileri ile birlikte İŞLETMECİ tarafından karşılanır. Söz konusu 

durumun sona ermesi ile İŞLETMECİ’nin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılır.  

5.15.2. İSTTELKOM, İŞLETMECİ’ye sunduğu Hizmeti, İŞLETMECİ ve İŞLETMECİ’nin Müşterileri 

tarafından kullanılan cihazların yürürlükteki standartlara uymaması ya da sunulan hizmetin, 

İSTTELKOM’un yürütmekte olduğu diğer hizmetlerin ve diğer Elektronik haberleşme Hizmeti 

İşletmecileri tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini bozan enterferansa neden olması 

durumunda, yoksun kalınan gelirler de dahil olmak üzere İSTTELKOM’un doğrudan veya dolaylı 

bütün zararları, fer ‘ileri ile birlikte İŞLETMECİ tarafından karşılanacak şekilde durdurabilir. 

5.15.3. İSTTELKOM, haberleşmede kesinti doğuran enterferans dahil, Hizmetlerin acilen 

durdurulmasını gerektiren ve İŞLETMECİ’ye önceden bildirimin imkân dahilinde olmadığı 

umulmayan hallerde Hizmeti durdurur. İSTTELKOM hangi yükümlülüklerini, hangi kapsam ve 

sürede yerine getiremeyeceğini, gerekçeleri ile birlikte, Hizmetin kesilmesini takip eden 1 (bir) 

gün içerisinde yazılı olarak İŞLETMECİ’ye bildirir. Söz konusu durumun sona ermesi ile birlikte, 

İŞLETMECİ’nin talebi olmaksızın, hizmet yeniden başlatılır. 

5.16. ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ 
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5.16.1. Sözleşmesi’nin uygulanması ile ilgili olarak İSTTELKOM ile İŞLETMECİ arasında bir 

anlaşmazlık olması halinde Taraflar anlaşmazlığın çözümlenmesi için gerekli iyi niyetli çabayı 

sarf edeceklerdir.  

5.16.2. Çalışmaların bir netice vermemesi halinde, herhangi bir Taraf, mahkemeye 

başvurabilir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

5.17. BİLDİRİMLER 

5.17.1. Taraflarca yapılacak her türlü talep, tahsis, tesis, arıza, iptal vb. bildirimler, Tarafların 

kendi yükümlülüğünde yapılacak olup, bildirimlere dair tutulacak veriler esas alınacak ve 

usulüne uygun bildirim olarak kabul edilecektir.  

5.17.2. Talep, tahsis, tesis, arıza, iptal vb. bildirimlerin yapılmadığı durumlarda, bildirimler ve 

yazışmalar, elden veriliyorsa teslim-tesellüm işlemi ile, gönderiliyorsa taahhütlü posta ile 

Tarafların irtibat adreslerine gönderilecektir. Buna göre, EK-2, EK-3 ve EK-5’te yer verildiği 

şekilde yapılacak bildirimlerde herhangi bir ihtilaf olması durumunda, İSTTELKOM kayıtları 

esas alınacaktır. 

5.17.3. İSTTELKOM ilgili satış ve destek kanalları üzerinden, kampanya/tarife/ürün duyurusu, 

sözleşme/ek protokol duyurusu, uygulama esasları, teminat yönetimi, müşteri yönetici bilgileri 

vb. bildirimleri e-posta ile de yapabilecektir.  

5.17.4. Yukarıda yer verilen durumların dışında mesai saatleri içerisinde elden teslim 

edildiğinde, faksla gönderimin alındığının teyit edildiğinde, teslim formu ile birlikte kargo 

aracılığı ile teslim edildiğinde, iadeli taahhütlü mektupla ve/veya noter aracılığıyla tebliğ 

edildiğinde; usulüne uygun şekilde bildirimde bulunulmuş sayılacaktır.  

5.17.5. Taraflar diğer Tarafa 15 (on beş) gün önceden yazılı olarak bildirmek sureti ile ilgili 

Sözleşmede belirtilen tebligat adreslerini değiştirebileceklerdir. Adres değişikliklerinin 

zamanında bildirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk, bildirimi yapmayan Tarafa ait 

olacaktır. Adres değişiklikleri bildirilmediği durumda son bilinen adrese yapılan tebligat geçerli 

kabul edilecektir. 

5.17.6. Taraflar isim, unvan, adres değiştirmeleri durumunda söz konusu değişiklikleri yazılı 

olarak diğer Tarafa bildirecek ve konuyla ilgili resmi evrakları sunacaktır.  

5.17.7. İŞLETMECİ beyan ettiği bilgilere ait değişiklikleri yazılı olarak İSTTELKOM’a 

bildirmedikçe, İSTTELKOM kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır. 

 

5.18. İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 
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İŞLETMECİ, gerek kendi personeli gerekse adına iş yapan kişiler ve alt yüklenicilerin 

çalışanlarının her türlü hak, alacak ve talepleri ile iş güvenliği önlemlerinin alınması, eğitilmesi, 

kontrolü ve denetlenmesinden gerekse oluşabilecek iş kazaları da dâhil olmak üzere her türlü 

maddi ve manevi zararlar ile idari, mali, hukuki, cezai ve diğer sonuçların tamamından 

münferiden sorumludur. Bu kapsamda İŞLETMECİ’nin personeli, adına iş yapan kişiler ve alt 

yüklenicilerinin, tesis paylaşımına konu güzergâh üzerinde iş bu sözleşme EK-6 da yer alan iş 

güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uymasını sağlamayı, aksi halde doğabilecek her türlü zararı 

karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6. SÖZLEŞMENİN NÜSHALARI 

İşbu Sözleşme 1 (bir) nüsha olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin orijinali İSTTELKOM’da 

kalacak ve “Aslı Gibidir” ibareli bir adet fotokopisi İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’ ye 

iletilecektir. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütün olup, ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer 

parçasıdır. 

7. EKLER  

 EK-1 Tanımlar Ve Kısaltmalar  

 EK-2 Başvuru Usul ve Esasları 

 EK-3 Ücretler, Ödemeler, Faturalama Prosedürleri ve Tarifeler  

 EK-4 Gizlilik Arz Eden Bilgiler ve Gizlilik Anlaşması  

 EK-5 Teminat Usul ve Esasları 

 

 

 

İSTTELKOM 

 

 

 

İŞLETMECİ 
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ALTYAPI TESİS PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ 

 

 

EK-1 

TANIMLAR VE KISALTMALAR 
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TANIMLAR VE KISALTMALAR 

Aşağıda belirtilen ve işbu İSTTELKOM Şebekesinde Tesis Paylaşımı Sözleşmesi ve eklerinde 

kullanılan bazı terim ve kısaltmalar, uluslararası terminolojiye de uygun olarak ve İSTTELKOM 

Şebekesinde Tesis Paylaşımı Sözleşmesi ve eklerinde münhasıran karşılarında yazılı anlamı 

ifade edecektir. 

 

Kurum    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 

Kurul     Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 

Kurum    BTK 

Bakanlık    T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

İlgili Mevzuat   5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve bu kanunun 

uygulanma usul ve esaslarını gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı ile BTK düzenlemeleri 

ITU-T   Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Telekomünikasyon 

Standartları Bürosu 

F/O     Fiber optik 

Abone   Elektronik haberleşme hizmeti sunan İŞLETMECİ ile söz konusu 

hizmetten yararlanmaya ilişkin sözleşme yapan gerçek veya tüzel 

kişi 

Alt bağlantı menholü İŞLETMECİ’ye ait F/O kablo yeraltı tesislerin bağlantı menholüne 

girişini sağlayacak menhol 

Bağlantı menholü   İŞLETMECİ’ye ait F/O kablo yeraltı tesislerin İSTTELKOM 

altyapısına bağlantısını sağlayacak menhol 

Boru ve Kanallar   Kabloları taşımakta kullanılan yeraltı/yerüstü tesisleri 

Ek Odası   Yeraltı güzergâhlarında kablo çekimi, ek yapımı ve kabloların 

değişik yönlere dağıtımının yapıldığı ana odacıklar 

ETSI    Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü 

F/O Eki   İŞLETMECİlere ait F/O kablo ile optik dağıtım çatısından gelen 

F/O Kablonun irtibatlandırılması amacıyla ek odasında yapılan ek 

Göz   Beton, HDPE/PVC veya HDPE göz çoklayıcıları gibi kablo geçiş 

kanalı 

Gün     Takvim günü 
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İŞLETMECİ   Elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik 

haberleşme şebekesi sağlayan, kullanan, alt yapısını işleten ve iş 

bu Sözleşmeyi İSTTELKOM ile imzalayan şirket 

İŞLETMECİ Şebekesi               İŞLETMECİ tarafından işletilen elektronik haberleşme şebekesi 

Kullanıcı   Aboneliği olup olmamasına bakılmaksızın İŞLETMECİnin sunduğu 

elektronik haberleşme hizmetlerinden yararlanan gerçek veya 

tüzel kişi 

Menhol   Yeraltı güzergâhlarında kablo çekimi, ek yapımı ve kabloların 

değişik yönlere dağıtımının yapıldığı ana odacıklar 

Santral Sahası   Bir santral veya POP (ana dağıtım/bağlantı noktası) binasından 

sunulan hizmetlerin, abonelere uygun erişim yöntemleri ile 

ulaştırıldığı hizmet alanı 

Sözleşme    İSTTELKOM  şebekesinde tesis paylaşımı sözleşmesi 

Tahakkuk Dönemi   Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadığı sürece ayın birinci gününden 

başlayan bir takvim ayı 

Teminat   Tedavüldeki Türk Parası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu tarafından teminat mektubu vermeye yetkili kılınan 

bankalarca düzenlenen teminat mektupları 

Tesis/Yeraltı Tesisleri  Kablo taşımakta kullanılan boru, kanal, göz çoklayıcı, kablo, 

kabin, ek odası, sistem odası, menhol, ek odası, galeri vb. tesisleri 
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1. YERALTI TESİSLERİNİN PAYLAŞIMI TALEPLERİNE İLİŞKİN UYGULANACAK USUL 

VE ESASLAR  

1.1. İSTTELKOM, gelen talepleri inceleyerek ilgili mevzuat çerçevesinde karşılanabilir olması 

durumunda, mevcut ve yeni yapacağı tesislerini İŞLETMECİ ile paylaşacaktır. İSTTELKOM 

kendisine iletilen talepleri müracaat sırasına göre değerlendirecektir. Millî güvenlik ile kamu 

düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi esastır. 

1.2. İŞLETMECİ her ne maksatla olursa olsun İSTTELKOM’un bilgisi izni ve/veya gözetimi 

haricinde İSTTELKOM’un tesislerinde montaj, bakım ve tamir çalışması yapamaz. 

1.3. Sözleşme kapsamında yeni yapılacak olan tesislerin mülkiyeti ile İSTTELKOM A.Ş.nin fiber 

damar kiralaması durumunda kullanacağı kablonun mülkiyeti İSTTELKOM A.Ş. ye aittir. 

1.4. İŞLETMECİ, İSTTELKOM’a ait olup kendisine tahsis edilmiş olan tesisleri üçüncü 

şahıs/kuruluşlara kısmen veya tamamen kullandıramayacak, kiralayamayacak ve 

devredemeyecektir. İSTTELKOM’a ait olup İŞLETMECİ’nin kendisine tahsis edilmiş olan  

tesisten çekeceği kendisine ait kabloları da diğer İşletmecilere kısmen veya tamamen 

kullandıramayacak, kiralayamayacak ve devredemeyecektir. 

1.5. İŞLETMECİ’nin usul ve süreçlere uymaması durumunda talepleri geçersiz sayılarak iptal 

edilecektir.  

1.6. İŞLETMECİ’nin usul ve süreçlere uymaması veya başvurusunun iptal edilmesi 

durumunda; başvuru, yer etüt vb. peşin alınan ücretler iade edilmeyecektir. Ancak İSTTELKOM 

tarafından objektif kriterlere dayanan gerekçelerle, İŞLETMECİ’nin talepleri karşılanamaz ise, 

başvuru ve yer etüt ücreti haricinde alınan diğer ücretler İŞLETMECİ tarafından düzenlenecek 

faturaya istinaden iade edilecektir.  

1.7. İŞLETMECİ’nin yeraltı tesislerin paylaşımı talebine ileride yapılabilecek yeni talepler 

(ilave, değişim, demontaj vb.) yeni başvuru olarak değerlendirilecektir.  

1.8. İŞLETMECİ’nin yeraltı tesislerin paylaşımına ilişkin talebinin karşılanmış olması, söz 

konusu talebe ileride yapılabilecek yeni taleplerin karşılanacağı anlamına gelmeyecektir. 

1.9. Talebe yönelik bütün süreçler ilgili yazışmanın taraflara tebliğ tarihinden itibaren 

başlayacaktır. 

1.10. İŞLETMECİ’nin talep ettiği güzergâhın tesise hazır hale getirilmesi amacıyla ruhsat, özel 

izin ve üçüncü şahısların özel mülklerine (Karayolları vb.) giriş gerektiren durumlarda ilgili 

süreçler durdurulacak, ruhsat ya da izinlerin alınmasını müteakip kaldığı yerden tekrar 

başlatılacak ve bu kapsamda ortaya çıkabilecek ek masrafların tamamı belge mukabilinde 

İŞLETMECİye ait olacaktır. 
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1.11. İSTTELKOM, iş bu sözleşme’de yer alan süreçler kapsamında İşletmecilere uygulanacak 

olan süreleri (yer etüt süresi, tesislerin hazır hale getirilme süresi, kablo montajı süresi vb.) 

İşletmeciler arasında ayrım gözetmeksizin sunmayı kabul ve taahhüt eder. 

2. TESİSLERİN PAYLAŞIMI TALEPLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ESASLARI VE 

SÜREÇLERİ 

2.1. İŞLETMECİ tarafından yapılacak tesislerin paylaşımına ilişkin talepler İl bazında olup 

başvurular İSTTELKOM Genel Müdürlüğü’ne yapılacaktır.  

2.2. İŞLETMECİ, tesis paylaşım talebini Madde 9.1 de yer alan talep formu ve CD ortamında. 

KMZ formatındaki dosya ile İSTTELKOM’a bildirir. 

2.3. İŞLETMECİ,  tesislerin paylaşımına ilişkin talebe ait talep formuna asgari olarak; 

 Talebin paylaşımına ilişkin talebin tesis edileceği güzergahı,  

 Tesis edileceği uç noktalarının adı ve adresi veya koordinat bilgisini(CD içerisinde kmz 

dosyası ),  

 Talebin ne amaçla yapıldığı bilgisini (aboneye erişim, transmisyon vb.), 

 Şebeke yönetimi ve güvenliği açısından hizmeti ne şekilde ve ne tür kablolarla 

vereceğine dair bilgileri ekler. 

2.4. İSTTELKOM talebi inceleyerek İŞLETMECİ’nin ödeyeceği başvuru bedelini ve yer 

etüt/keşif bedelini ücretin yatırılacağı banka hesap bilgilerini talepte bulunan İŞLETMECİ’ye 15 

gün içinde bildirir. 

2.5.  İŞLETMECİ yeraltı tesislerin paylaşımına ilişkin talebine ait başvuru ve yer etüt/keşif 

ücretini kabul etmesi halinde, İŞLETMECİ veya İŞLETMECİ’nin yetkilendirdiği tedarikçi bu ücreti 

İSTTELKOM tarafından bildirilen banka hesabına yatıracak ve dekontu 15 (onbeş) gün 

içerisinde İSTTELKOM’a gönderecektir. 

2.6. Tesis paylaşımı talebinde bulunan İŞLETMECİ’nin başvuru ve yer etüt/keşif ücretini 

ödemesini müteakip,  azami otuz (30) gün içerisinde,  talebe konu tesise ilişkin yer etüt/keşif 

gerçekleştirilir ve sonucu İŞLETMECİ ’ye, İSTTELKOM tarafından düzenlenen Madde 9.2’de yer 

alan talep değerlendirme formu ile bildirilir. Talebin karşılanabilecek olması durumunda 

uygulanacak ücretler de yer etüdü sonuçları ile birlikte İŞLETMECİ’ye bildirilir.  

2.7. İŞLETMECİ’nin yer etüdü talepleri kapsamında tesisin, etüt yapılabilir duruma getirilmesi 

için ihtiyaç duyulan ilave çalışmalar (menhol kapağının üzerinde asfalt/beton var ise 

kaldırılması, yer altı tesis su/balçık ile dolu ise temizlenmesi vb.) taraflarca kayıt altına 

alınacaktır. Gerekli ilave çalışmalar ve işletilecek süreçler hakkında İSTTELKOM, İŞLETMECİ’yi 
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bilgilendirecektir. Bu türden durumlar için alınacak izin, ruhsat vb. ve yapılacak çalışma süreleri 

yer etüt süresine dâhil edilmeyecektir. Altyapının etüt yapılabilir duruma getirilmesi ile, 

İŞLETMECİ’nin ikinci bir talebine ihtiyaç kalmadan yer etüdü çalışmaları kaldığı yerden tekrar 

başlatılacaktır.  

2.8. İSTTELKOM’un madde 2.6’ da belirtilen yer etüt süresini aşması durumunda gecikilen 

her gün için ilgili başvuru için ödenen yer etüt ücretinin 1/20’si oranına denk düşen ücreti 

İŞLETMECİ’ye iade edecektir. Fakat yer etüt süresine ilişkin İŞLETMECİ’ye yapılacak geri ödeme 

tutarı İŞLETMECİ’nin ilgili başvuru için ödemiş olduğu yer etüt ücreti bedelini geçmeyecektir. 

2.9. İŞLETMECİ’nin talep ettiği güzergâhın tesise hazır hale getirilmesi amacıyla ruhsat, özel 

izin ve üçüncü şahısların özel mülklerine giriş gerektiren durumlarda ilgili süreçler azami 3 (üç) 

ay süreyle durdurulacak, ruhsat ya da izinlerin alınmasını müteakip kaldığı yerden tekrar 

başlatılacaktır. Ruhsat, özel izin ve üçüncü şahısların özel mülklerine giriş için 3  (üç) aydan 

uzun bir süre gerekmesi durumunda talep iptal edilecek ve İSTTELKOM ilgili süreçleri detaylı 

açıklamalar ile birlikte İŞLETMECİ’ye iletecektir. 

3. TALEBİN KARŞILANMASI DURUMU 

3.1. İŞLETMECİ’nin yeraltı tesislerin paylaşımına ilişkin talebinin, yapılan yer etüt/keşif  

sonucu tamamının karşılanabilecek olması durumunda İSTTELKOM ;  

 

 Talep değerlendirme formunu, 

 İSTTELKOM A.Ş. 2016 yılı Tesis Paylaşım Ücretleri Tarifesinde yer alan bedelleri, 

miktarları ve ödeme koşullarını İŞLETMECİ’ye bildirir. 

Bu bildirim kapsamında İSTTELKOM aynı zamanda İŞLETMECİ’yi, ekte yer alan protokolün 

imzalanmasını teminen davet edecektir. İŞLETMECİ, yer etüt/keşif sonucu bildirilen ücretleri 

kabul edip etmediğini 15 (onbeş) gün içerisinde İSTTELKOM’a bildirecektir. İŞLETMECİ, 

ücretleri kabul etmesi durumunda talebin tesisine ait ücretleri aynı süre içerisinde 

İSTTELKOM’ın bildirdiği banka hesabına yatıracak ve dekontu İSTTELKOM’a gönderecektir. 

İSTTELKOM ve İŞLETMECİ arasında Madde 9.3’te yer alan protokol karşılıklı imzalanacaktır. 

3.2. İŞLETMECİ’nin ekte yer alan protokolü imzalaması durumunda İSTTELKOM,  mevcut 

altyapılarda ilave çalışma gerektirmeyen hallerde 15 (on beş) gün, ilave çalışma gerektiren 

hallerde 60 (altmış) gün içinde paylaşıma konu tesisleri paylaşıma hazır hale getirecektir. Yeni 

inşa edilecek tesislerde iş programı oluşturularak İŞLETMECİ’ye bildirilecek ve bu iş 

programında belirtilen süreler geçerli olacaktır. 

3.3. İSTTELKOM madde 3.2.de belirtilen tesisleri hazır hale getirme sürelerini aşması 

durumunda gecikilen her gün için talebe konu güzergaha ilişkin belirlenip kabul edilen toplam 

tutarın binde üç (0,003) oranına denk düşen ücreti İŞLETMECİ’ye iade edecektir. Fakat 
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tesislerin hazır hale getirilmesine ilişkin İŞLETMECİ’ye yapılacak geri ödeme tutarı, talebine 

konu güzergâhın belirlenip kabul edilen toplam tutarın 1/5 ini geçmeyecektir. 

3.4. İŞLETMECİ, iş akışı kapsamında belirtilen tarihte montajı yapılacak kabloyu 

İSTTELKOM’a teslim edecektir. Belirtilen tarihte kablonun teslim edilmemesi durumunda 

teslim edilinceye kadar geçen süre belirtilen toplam süreye eklenecektir. 

3.5. İSTTELKOM kabloyu teslim aldıktan sonra iş programına uygun olarak montajı 

gerçekleştirecektir. 

3.6. İSTTELKOM tarafından tesisin kullanıma hazır hale getirildiği yazılı olarak İŞLETMECİ’ye 

bildirildikten sonra, tesislerin kullanım ücretleri İSTTELKOM 2016 Tesis Paylaşım Ücret 

tarifesinde belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilmeye başlanacaktır. 

4. TALEBİN KARŞILANAMAMASI DURUMU  

4.1. İŞLETMECİ tesis paylaşımına ilişkin başvurusunun, yapılan yer etüt sonucu 

karşılanamayacak olduğunun anlaşılması ve bu nedenle reddedilmesi durumunda, 

İŞLETMECİ’nin başvurusu, objektif olarak kanıtlanabilir teknik imkânsızlık ve/veya kapasite 

yetersizliği gerekçesiyle karşılanamaz ise bu durum, kanıtlayıcı belgeler sunulmak suretiyle 

İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’ye bildirilir. Bu bildirimde asgari olarak talebin 

karşılanamadığı kısımların işaretlendiği “talebe konu güzergâh krokisi”, bu kısımlarda talebin 

neden karşılanamadığına ilişkin açıklamalar ve ispatlayıcı belgeler (fotoğraf, video vb.) talep 

değerlendirme formu ile İŞLETMECİ’ye bildirilir. 

5. AYDINLATILMAMIŞ FİBER DAMAR TALEP EDİLMESİ DURUMU 

 

5.1. Aydınlatılmamış fiber talebi İŞLETMECİ tarafından Madde 1 ve 2 deki süreçlere uygun 

olarak yapılacaktır. 

5.2. Talebin İSTTELKOM tarafından kabul edilmesi durumunda İş Programı Talep 

Değerlendirme Formu ile birlikte İŞLETMECİ’ye bildirilir. 

5.3. Aydınlatılmamış fiber damar talep edilmesi durumunda kablo İSTTELKOM tarafından 

temin edilecek ve kablonun mülkiyeti İSTTELKOM’a ait olacaktır. 

5.4. Bildirilen iş programına uygun olarak tesis hazır hale getirilerek İŞLETMECİye yazılı 

olarak bildirilir. İSTTELKOM tarafından tesisin kullanıma hazır hale getirildiği yazılı olarak 

İŞLETMECİ’ye bildirildikten sonra, tesislerin kullanım ücretleri İSTTELKOM 2016 Tesis Paylaşım 

Ücret tarifesinde belirtildiği şekilde tahakkuk ettirilmeye başlanacaktır. 

6. KABLOLARIN MONTAJ VE DEMONTAJI 

6.1. İŞLETMECİ, İSTTELKOM şebekesinde kullanılan standartlara uygun kablo ve diğer 

ekipmanları kendi imkânları ile temin edecektir. Kablo ve ekipmanların montaj ve/veya 

demontajları bedeli mukabili İSTTELKOM tarafından yapılacak/yaptırılacaktır. İŞLETMECİ, 
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kablonun teslimi ile birlikte, kablonun üzerine takılmak üzere, İŞLETMECİ ve kablo bilgilerini 

açıkça gösteren yeterli sayıda suya/neme dayanıklı etiketi İSTTELKOM’a sağlayacaktır.  

6.2. İŞLETMECİ ya da İŞLETMECİ’yi temsil eden personel tarafından, İŞLETMECİ’ye ait 

kabloların İSTTELKOM’un bilgisi olmaksızın kurulduğu ya da ilave yapıldığının tespit edilmesi 

halinde, doğacak her türlü zarar İSTTELKOM tarafından tahsil edilecek ve söz konusu kablolar 

Kurumun onayını almak suretiyle ya da yargı kararı ile devre dışı bırakılacaktır. İŞLETMECİ’nin 

İSTTELKOM’un bilgisi olmaksızın kurduğu kabloların kasıt içermeden devre dışı kalması 

durumunda İSTTELKOM sorumlu tutulmayacaktır. Taraflar, diğer Tarafa ait elektronik 

haberleşme alt yapısına Mahkeme Kararı veya İlgili Mevzuatı uyarınca Kurum, Bakanlık veya 

diğer yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmadan elektronik haberleşmenin 

aksamasına neden olacak biçimde kasten müdahale etmeyecektir. Ayrıca, izinsiz 

kurulduğu/kullanıldığı belirlenen sistem/cihaz/kablolara ilişkin, tespitin yapıldığı tarihteki 

katılım bedelleri ve aylık kullanım ücretleri esas alınarak 5 (beş) yıllık ücret ceza olarak tahsil 

edilecek ve tespit tarihinden itibaren yürürlükteki ücretler uygulanacaktır. Anılan kabloların 

izinsiz kullanımının tekrarı halinde, söz konusu cezalar ikiye katlanarak tazmin edilecektir. 

İŞLETMECİ’nin tesis paylaşımına konu güzergâhtaki kablo ve/veya ekipmanlarının kasıt 

içermeden devre dışı kalması durumunda İSTTELKOM sorumlu tutulmayacaktır.  

6.3. İSTTELKOM zorunluluk (zorunlu güzergâh değişiklikleri, diğer kurum ve kuruluşlar 

tarafından yapılan çalışmalar vb.) nedeniyle İŞLETMECİ’ye sağlanan hizmetlerin sona 

erdirilecek olması durumunda, bildirim için daha uzun bir sürenin sağlanmasının mümkün 

olmadığı durumlarda İŞLETMECİ’ye 3 (üç) ay önceden veya yasal olarak mümkün olan en uzun 

süre öncesinde, güzergah değişikliğinin herhangi bir zorunluluk olmaksızın yapılacağı 

durumlarda 6 (altı) ay önceden gerekçeleri ile birlikte bildirimde bulunacak İŞLETMECİ’nin 

hatlarını İSTTELKOM tarafından sağlanabilecek olan farklı bir tesise taşıması için destek 

verilecek veya bunun mümkün olmaması halinde İŞLETMECİ bu süre içerisinde hatlarını farklı 

bir tesise taşıyacaktır. İŞLETMECİ, bu zorunlu değişiklikler için, bildirim tarihinden en geç 2 (iki) 

ay içinde konuyla ilgili çekince ve/veya problemlerini İSTTELKOM’a yazılı olarak iletecektir. Bu 

kapsamda Taraflar hatların taşınması ve hizmetlerin sonlandırılmasına ilişkin mutabakatla 

daha uzun bir süre tayin edebileceklerdir. Tarafların uzlaşamaması durumunda Kurum 

nezdinde uzlaşmaya varabileceklerdir. Zorunluluk nedeniyle iptalin söz konusu olması 

durumunda, paylaşılan tesiste, İŞLETMECİ’nin yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın 

İSTTELKOM, İŞLETMECİ’nin asgari kesinti ile hizmet verebilmesi ve hak kaybına uğramaması 

için bu madde kapsamında varsa gerekli tedbirleri alır, alınmasına müsaade eder. 

İptal talebi ile birlikte oluşacak demontaj işlemleri İSTTELKOM tarafından, belirlenecek ve 

İŞLETMECİ’ye bildirilecek iş planı doğrultusunda yapılacaktır. Bu işlemlere ilişkin maliyetler 

İŞLETMECİ tarafından karşılanacak, demonte edilen İŞLETMECİ kablosu İŞLETMECİ’ye teslim 

edilecek veya anlaşma halinde İSTTELKOM tarafından satın alınabilecektir. 
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6.4. Zorunluluk nedeniyle iptal ya da İŞLETMECİ talebi ile iptal durumlarında demonte 

edilecek İŞLETMECİ kablosu ve ekipmanları İSTTELKOM tarafından belirtilen yerde 

İŞLETMECİ’ye teslim edilecektir. İSTTELKOM ile İŞLETMECİ arasında mutabakat sağlanması 

durumunda, demontajı yapılacak kablo ve/veya ekipmanlar, belirlenecek bir bedel karşılığında 

İSTTELKOM tarafından satın alınabilecektir.  

6.5. İŞLETMECİ işbu Sözleşme kapsamında aldığı hizmetlerden birini iptal etmek isterse 

İSTTELKOM en az 3 (üç) ay önceden haber verecektir. Bu durumda iptal talebi ile birlikte 

oluşacak demontaj maliyetleri İŞLETMECİ tarafından karşılanacaktır.  

7. ŞEBEKE İŞLETİMİ VE BAKIMI  

7.1. İSTTELKOM Şebeke ve sistemlerinde sunduğu hizmetlerin kesintisizliği ve 

iyileştirilmesini teminen bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere yönelik tesise konu 

altyapının, kanal, göz, boru vs bakımını ve periyodik koruyucu bakım çalışmalarının 

gerçekleştirecektir. 

7.2. Tesis paylaşımına konu ilgili güzergahta bulunan altyapı içerisinde İŞLETMECİ’ye ait 

kabloda İŞLETMECİ tarafından bakım kapsamında çalışma talep edilmesi halinde bu durum 

İŞLETMECİ tarafından İSTTELKOM’a en az 2 (iki) gün önceden yazılı olarak bildirilecektir. 

Çalışma yapılacak tarihin İSTTELKOM tarafından uygun bulunmaması halinde Taraflar mutabık 

kalacakları çalışma tarihini belirleyeceklerdir. İŞLETMECİ’nin İSTTELKOM’a yapmış olduğu talep 

neticesinde İSTTELKOM tarafından ilgili bakım çalışmalarına refakat etmek üzere refakatçi 

tahsis edilecek ve kablo bakım çalışmaları İSTTELKOM refakatçisi nezaretinde en az 2 

İŞLETMECİ personelinin katılımı ile yürütülecektir. İŞLETMECİ, İSTTELKOM’a İSTTELKOM 2016 

Tesis Paylaşım Ücret Tarifesinde belirtilen refakatçi ücretini ödeyecektir.  

7.3. Tesis Paylaşımı Hizmeti kapsamında, İŞLETMECİ’nin yapacağı kablo bakım çalışmalarına 

katılan İŞLETMECİ personelleri hiçbir surette İSTTELKOM ve/veya diğer İşletmecilere ait 

menhole girmeyecektir. İSTTELKOM tarafından görevlendirilen refakatçi çalışma yapılacak 

menhole girerek İŞLETMECİ’ye ait laçka halinde Menhol duvarına sabitlenmiş kabloyu menhol 

dışına çıkartacaktır. 

7.4. İŞLETMECİ yapacağı tüm çalışmaları Menhol dışında refakatçinin gözetiminde 

tamamlayacaktır. İŞLETMECİ çalışmasının tamamlanmasını müteakip refakatçi menhol dışında 

kabloyu menhol içine alarak Menhol duvarına sabitleyecektir.  

7.5. İŞLETMECİ tarafından yapılacak kablo bakım çalışmaları esnasında tesise verilen her 

türlü zararı İŞLETMECİ İSTTELKOM ’ın talebi ile karşılayacaktır.  

7.6. İŞLETMECİ hiçbir şekilde İSTTELKOM’a bildirimde bulunmaksızın altyapıya, kabloya 

müdahale gerçekleştirmeyecek olup, İŞLETMECİ tarafından İSTTELKOM’un izni ve gözetimi 

olmaksızın altyapıya, kabloya, menhole çalışma veya müdahale gerçekleştirilmesi halinde 
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tespitin yapıldığı tarihteki katılım bedelleri ve aylık kullanım ücretleri esas alınarak 5 (beş) yıllık 

ücret ceza olarak İŞLETMECİ’den tahsil edilecektir. İşlemeci’nin söz konusu altyapıya kabloya 

İSTTELKOM tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen müdahale edilmeye devam edilmesi 

halinde, İSTTELKOM Kurum’a bildirimde bulunarak, hizmeti durdurma hakkını saklı tutar.  

7.7. Tesis paylaşımına konu ilgili güzergâhta bulunan altyapı içerisinde İŞLETMECİ’ye ait 

kabloda arıza oluşması durumunda, İSTTELKOM’a İŞLETMECİ tarafından yapılacak bildirimi 

takiben, İSTTELKOM 4 (dört) saat içinde İŞLETMECİ’ye ait kabloyu menholden çıkarılarak 

müdahale için İŞLETMECİ personeline teslim edecektir. Menholün üzerinin açılması için kazı 

gerekmesi (iş makinası, işçi kullanılarak v.b.) ve/veya Bölgesel şartlar nedeniyle bir olumsuzluk 

yaşanması (terör, arazi koşulları v.b) durumunda, kazının tamamlanması veya bölgesel şartlar 

nedeni ile yaşanan olumsuz koşulların ortadan kalkması için geçecek süre yukarıdaki belirtilen 

sürelere dahil edilmeyecektir.  

7.8. Tesis paylaşımına konu olan ilgili Aydınlatılmamış Fiber Damar güzergâhında bulunan 

altyapı içerisinde arıza oluşması durumunda ise, İSTTELKOM’a İŞLETMECİ tarafından yapılacak 

bildirimi takiben, İSTTELKOM 4 (dört) saat içinde müdahale eder; 6 (altı) saat içinde sorunu 

giderir. 

8. ARIZA VE HASARDA SORUMLULUK  

8.1. İŞLETMECİ tarafından İSTTELKOM’a gönderilen bilgilerin hatalı ya da eksik olmasından 

dolayı hizmette oluşabilecek bir kesinti ya da şebekede meydana gelebilecek bir hasardan 

İŞLETMECİ sorumlu olacaktır.  

8.2. İŞLETMECİ ya da İŞLETMECİ’yi temsil eden personel tarafından, kablolara müdahale 

edilmesi veya işletimi esnasında, İSTTELKOM ve varsa diğer İŞLETMECİ kablolarına yönelik 

haberleşme trafiğini etkilemeyecek nitelikte bir etki ve/veya zarara yol açılması durumunda, 

söz konusu İŞLETMECİ’ye, meydana gelen etki ve/veya zararı gidermesi için 15 (on beş) gün 

süre tanınır. Bu süre içerisinde bahse konu zarar/etkinin giderilmemesi durumunda, 

İŞLETMECİ’nin yol açmış olduğu maddi zarar ve tahribat ücreti İŞLETMECİ’den tazmin 

edilecektir. Bu esnada menhollere ve diğer operatörlerin kablolarına verilen zararalar yine 

İŞLETMECİ tarafından karşılanacaktır. 

8.3. Ortaya çıkan etki ve/veya zarar haberleşme trafiğini etkileyecek nitelikte ise, etki eden 

ve/veya zarar veren kablo Kuruma bilgi vermek suretiyle devre dışı bırakılacak ve İŞLETMECİ’ye 

gerekli bilgilendirme yapılacaktır.  

8.4. İSTTELKOM haberleşmede kesinti doğuran, hizmetlerin acilen durdurulmasını gerektiren 

ve İŞLETMECİ’ye önceden bildirimin imkân dâhilinde olmadığı durumlarda kabloları devre dışı 

bırakır. Bu durumda, İSTTELKOM, kabloların devre dışı bırakılmasını müteakip 1 (bir) iş günü 

içerisinde Kuruma ve ilgili İŞLETMECİ’ye devre dışı bırakma gerekçesi, kapsamı ve süresini 

iletecektir.  
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8.5. Yukarıda açıklanan yöntemlere uygun biçimde ilgili kabloların devre dışı bırakılması 

durumunda, İSTTELKOM ve varsa diğer İŞLETMECİ kablolarına yönelik etki ve/veya zararın 

sona ermesi halinde İŞLETMECİ’nin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılır.  

8.6. İŞLETMECİ, kablolarını yangın, statik elektrik, yıldırım ve elektrik şebekesinden 

kaynaklanabilecek etkilerden korumak ve bunlardan gelebilecek zararı asgariye indirecek 

tedbirleri almak zorundadır. Bununla birlikte İŞLETMECİ tarafından azami tedbir alınmasına 

rağmen İŞLETMECİ’nin ihmal ve kusuru dışında bu hallerden dolayı İŞLETMECİ sorumlu 

olmayacaktır.  

8.7. Tesis içinde veya dışında bulunan İŞLETMECİ’ye ait kabloların, İSTTELKOM tarafından 

alınan azami tedbirlere rağmen İSTTELKOM’un ihmal ve kusuru dışında sözleşme ana metni 

madde 5.12.’te yer verilen mücbir sebepler ve umulmayan hallerden dolayı tahribatından 

İSTTELKOM sorumlu olmayacaktır. İSTTELKOM talep edilmesi halinde hazırlanan tutanağın bir 

nüshasını İŞLETMECİ’ye verecektir. Taraflar mücbir sebep ve umulmayan haller kapsamında, 

işbu sözleşme ve ekleri çerçevesinde yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin ihlalinden 

sorumlu olmayacaklardır.  

8.8. Yeraltı tesislerin, İŞLETMECİ veya aralarında bir sözleşme olup olmamasına bakılmaksızın 

İŞLETMECİ adına işbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hizmeti yürüten ve/veya bu 

hizmetin yürütülmesine katılan gerçek ve tüzel kişiler tarafından hasara uğratılması 

durumunda, İŞLETMECİ, hasarı giderme masraflarını karşılayacaktır.  

8.9. İŞLETMECİ’nin şebekesinde İSTTELKOM ’ın kusuru sonucunda hasar meydana gelmesi 

durumunda İSTTELKOM İŞLETMECİ’nin hasarı giderme masraflarını karşılayacaktır. 

8.10. Ödemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş 

ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir. 

9. FORMLAR 

9.1. İSTTELKOM A.Ş. TESİS PAYLAŞIMI TALEP FORMU 

9.2. İSTTELKOM A.Ş. TESİS PAYLAŞIMI TALEP DEĞERLENDİRME FORMU 

9.3. İSTTELKOM A.Ş. TESİS PAYLAŞIMI HİZMETİ’NE İLİŞKİN EK PROTOKOL 
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1. Alt yapı paylaşım ücretlerine ilişkin genel hususlar 

İSTTELKOM A.Ş. 2016 YILI TESİS PAYLAŞIM ÜCRETLERİ 

TABLO-
1 

BAŞVURU ve YER ETÜT BEDELLERİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

1_A Başvuru Bedeli (Kullanım Süresince Bir Defalık) Adet    490,00 ₺  

1_B Yer Etüt Bedeli  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m        0,30 ₺  

1_C Keşif Bedeli  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m        0,50 ₺  

  

 

 1_A  : İŞLETMECİ’nin İsttelkom’a ait tesislerden tesis paylaşımı talep etmesi durumunda her bir 

talep için başvuru bedelini İSTTELKOM A.Ş. ye öder. Başvuru bedeli geri ödenmez. 

 1_B : Yer Etüt Bedeli,  İŞLETMECİ tarafından yapılan taleplerin mevcut haberleşme altyapısının 

olması durumunda alınır. Talebin değerlendirilmesi, uygun güzergahın belirlenmesi ve altlıklarının 

oluşturulmasını kapsamaktadır. Yer Etüt Bedeli geri ödenmez. 

 1_C : Keşif Bedeli,  İŞLETMECİ tarafından yapılan taleplerin mevcut haberleşme altyapısının 

olmadığı durumunda alınır. Talebin değerlendirilmesini, saha incelemelerini yapılmasını, yeni tesisler 

için ruhsat altlıklarını oluşturulmasını kapsamaktadır. Keşif Bedeli geri ödenmez. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-
2 

ALTYAPI KATILIM BEDELİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

2_A Altyapı Katılım Bedeli - Tip1  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m      55,00 ₺  

2_B Altyapı Katılım Bedeli - Tip2  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m    138,00 ₺  

2_C Altyapı Katılım Bedeli - Tip3  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m    180,00 ₺  

        

 

 2_A : 01.01.2016 tarihi öncesi yapılmış olan mevcut  altyapılardaki her bir göz  için alınmaktadır 

(Her bir İŞLETMECİ tek müracaat (ör: 1 adet göz) etmiş sayılmaktadır. Aynı İŞLETMECİ’nin ikinci ve 

sonraki müracaatları yeni İŞLETMECİ olarak kabul edilmektedir)   

 2_B : 01.01.2016 tarihi sonrası yapılmış veya yapılacak olan  toprak zemin altyapılar için 

alınmaktadır . 01.01.2016 sonrası yapılan mevcut altyapıyı kullanmak isteyen veya yeni altyapı 

talebinde bulunan ilk İŞLETMECİ 2_B pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin tamamını öder. Aynı 

altyapıyı talep eden ikinci İŞLETMECİ 2_B pozunun 1/2 oranında ödemeyi İSTTELKOM’a yapar.  İkinci 

İŞLETMECİ gelmesi durumunda, ilk talebi yapan İŞLETMECİye yaptığı ödemenin 1/2 oranı İSTTELKOM 

tarafından geri ödenir.  Talep eden üçüncü ve sonraki işletmeciler tarafından 2_B pozunun 1/2 

oranında İSTTELKOM’a ödenir ve herhangi bir İŞLETMECİye geri ödeme yapılmaz. (Her bir İŞLETMECİ 
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tek müracaat (ör: 1 adet göz) etmiş sayılmaktadır. Aynı İŞLETMECİnin ikinci ve sonraki müracaatları yeni 

İŞLETMECİ olarak kabul edilmektedir)   

 

 2_C : 01.01.2016 tarihi sonrası yapılmış veya yapılacak olan  toprak zemin dışındaki tüm 

altyapılar için alınmaktadır . 01.01.2016 sonrası yapılan mevcut altyapıyı kullanmak isteyen veya yeni 

altyapı talebinde bulunan ilk İŞLETMECİ 2_C  pozunda yer alan altyapı katılım bedelinin tamamını öder. 

Aynı altyapıyı talep eden ikinci İŞLETMECİ 2_C pozunun 1/2 oranında ödemeyi İSTTELKOM’a yapar.  

İkinci İŞLETMECİ gelmesi durumunda, ilk talebi yapan İŞLETMECİ’ye yaptığı ödemenin 1/2 oranı 

İSTTELKOM tarafından geri ödenir.  Talep eden üçüncü ve sonraki İŞLETMECİler tarafından 2_C 

pozunun 1/2 oranında İSTTELKOM’a ödenir ve herhangi bir İŞLETMECİ’ye geri ödeme yapılmaz. (Her 

bir İŞLETMECİ tek müracaat (ör: 1 adet göz) etmiş sayılmaktadır. Aynı İŞLETMECİ’nin ikinci ve sonraki 

müracaatları yeni İŞLETMECİ olarak kabul edilmektedir)   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-
3 

YERALTI TESİSİ AYLIK KULLANIM ÜCRETLERİ (KABLO)  BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

3_A Kablo Dış Çapı ≤ 18 mm TL/m    0,3280 ₺  

3_B 18 mm ˂ Kablo Dış Çapı ≤ 26 mm  TL/m    0,3940 ₺  

        

 İŞLETMECİnin göz kiralama seçeneği yerine, kablo çapına göre kiralama yapmak istemesi 

durumunda, aylık kullanım ücretlerini kapsamaktadır.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-
4 

YERALTI TESİSİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ (GÖZ)  BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

4_A Yeraltı Tesisi 1(bir) Adet Göz TL/m    0,3725 ₺  

        

 

 Yeraltı tesisinden göz talep edilmesi durumunda 1(bir) adet gözün aylık kiralama bedelini 

kapsamaktadır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-
5 

AYDINLATILMAMIŞ FİBER (1 DAMAR) AYLIK KULLANIM ÜCRETLERİ  BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

5_A İstanbul Geneli Anayol ve Caddeler TL/m    0,1730 ₺  

5_B Metro, Tramvay, Metrobüs ve Tüneller  TL/m    0,1975 ₺  

        

 Tablo-5 te yer alan 5_A ve 5_B kalemleri kiralanan 1 (bir) adet fiber damarın aylık İşletme, 

Bakım-Onarım ve Kullanım Bedelini kapsamaktadır. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-
6 

KABLO/GÖZ YILLIK BAKIM ve İŞLETME ÜCRETİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

6_A Kablo/Göz Yıllık Bakım ve İşletme Ücreti TL/m        0,85 ₺  

        

 1 (bir) adet kablo veya 1 (bir) adet gözün yıllık bakım ve işletme ücretini kapsamaktadır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-
7 

YERALTI TESİSİ KABLO MONTAJ ve DEMONTAJ ÜCRETLERİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

7_A Kablo Dış Çapı ≤ 18 mm TL/m        2,50 ₺  

7_B 18 mm ˂ Kablo Dış Çapı ≤ 26 mm  TL/m        3,75 ₺  

        

 Kablo dış çapına göre 1 (bir) adet kablonun montaj ve demontaj bedelini kapsamaktadır. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-8 REFAKAT ÜCRETİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

8_A Refakat Ücreti TL/Saat       75,00 ₺  

        

 İŞLETMECİ’nin İSTTELKOM A.Ş.’ye ait altyapıda çalışma yapmak istemesi durumunda saat 

başına alınacak refakat ücretidir. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TABLO-9 GEÇİŞ HAKKI BEDELLERİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

9_A Geçiş Hakkı Bedeli (Metro, Tramvay, Metrobüs ve Tüneller için) TL/m       11,50 ₺  

9_B Geçiş Hakkı Bedeli (Büyükşehir tasarrufunda olan ana arterler için) TL/m         1,15 ₺  

9_C Geçiş Hakkı Bedeli (Ana Arter harici) TL/m         0,80 ₺  

        

 Geçiş Hakkı Bedelleri KDV dahil olarak belirlenmiştir. 

 

 İSTTELKOM A.Ş. 2016 yılı tesis paylaşım ücretleri 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir. 

 İşletmecilere bildirmek şartıyla İSTTELKOM A.Ş. tablolarda ve fiyatlarda değişikliğe gitme 

hakkına sahiptir. 

 Tablolarda yer alan ücretlere, aksi bildirilmediği takdirde, KDV ve diğer vergiler ile varsa resim, 

harç, fon gibi mali yükümlülükler dahil edilmemiştir.  
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Toptan Satış Şart ve Koşulları 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 İSTTELKOM A.Ş. den yıllık toptan sipariş durumu göz önünde bulundurularak oluşturulan 

ücretlerdir.  

 Toplu talep taahhüttü bir sözleşme ile imza altına alınır. Yılsonunda taahhüttün 

sağlanamaması durumunda fiyat farkı İŞLETMECİ’ye ayrıca fatura edilir. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2_B veya 2_C pozlarından toplam yıllık 500 km talepte bulunan işletmecilere aşağıda yer alan 

birim fiyatlar uygulanır. 

TABLO-
2 

ALTYAPI KATILIM BEDELİ BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

2_B Altyapı Katılım Bedeli - Tip2  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m    130,00 ₺  

2_C Altyapı Katılım Bedeli - Tip3  (Kullanım Süresince Bir Defalık) TL/m    170,00 ₺  

        

  

TABLO-
3 

YERALTI TESİSİ AYLIK KULLANIM ÜCRETLERİ (KABLO)  BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

3_A Kablo Dış Çapı ≤ 18 mm TL/m    0,3125 ₺  

3_B 18 mm ˂ Kablo Dış Çapı ≤ 26 mm  TL/m    0,3750 ₺  

        

 

TABLO-
4 

YERALTI TESİSİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ (GÖZ)  BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

4_A Yeraltı Tesisi 1 Adet Göz TL/m    0,3550 ₺  

        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5_A ve 5_B pozlarında yıllık 5.000 km (5.000.000 damar/m) talepte bulunan işletmecilere 

aşağıda yer alan birim fiyatlar uygulanır. 

TABLO-
5 

AYDINLATILMAMIŞ FİBER (1 DAMAR) AYLIK KULLANIM  ÜCRETLERİ  BİRİM 
BİRİM  
FİYAT 

5_A İstanbul Geneli Anayol ve Caddeler TL/m    0,1520 ₺  

5_B Metro, Tramvay, Metrobüs ve Tüneller  TL/m    0,1875 ₺  
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1.1. Tesis Paylaşımı Hizmeti kapsamında ilgili toptan tarifelerde yapılacak değişiklikler ve 

yeni toptan tarifeler hakkında İŞLETMECİ bir (1) ay öncesinde bilgilendirilir.  

1.2. İŞLETMECİ’nin, İSTTELKOM tesisleri içerisindeki kendi cihaz ve kablolarına erişmek 

istemesi durumunda, saat başına 75 TL refakat ücreti alınacaktır. Çalışma süresi tutanakla kayıt 

altına alınarak, ücret ilgili tahakkuk dönemine ait faturaya dahil edilecektir.  

2. ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR  

2.1. İşbu SÖZLEŞME kapsamında yer alan ücretlere, aksi bildirilmediği takdirde, her türlü 

vergi, resim, harç, fon ve benzeri mali yükümlülükler dâhil edilmemiştir. Yasal uygulamalar 

nedeniyle, söz konusu vergi ve benzeri mali yükümlülükler dışında yeni vergi, resim, harç, fon 

ve benzeri mali yükümlülükler gelmesi veya mevcut olanların oranlarında değişiklikler 

yapılması halinde, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan vergi, resim, harç, fon ve benzeri 

mali yükümlülüklerin oranları uygulanacaktır.  

2.2. Tesis Paylaşımı Hizmeti’ne ilişkin bu SÖZLEŞME’de yer alan ücretler, İSTTELKOM’a ait 

web sitesinde (www.isttelkom.com.tr) yer alan ilgili toptan tarife çerçevesinde sunulur. 

Ücretlerin değişmesi durumunda, yeni ücretler İSTTELKOM’a ait web sitesinde 

(www.isttelkom.com.tr) tebliğ edildiği tarih itibari ile İŞLETMECİ’ye uygulanacaktır.  

2.3. İŞLETMECİ tarafından yapılan tesislerin paylaşımı talebine ilişkin ücretler bulunduğu ay 

içerisinde tam olarak alınacaktır.  

2.4. İŞLETMECİ tarafından, tesislerin paylaşımı hizmetinin iptal edilmesi durumunda, iptalin 

yapıldığı aya ait ücretler bulunduğu ay içerisinde tam olarak alınacaktır.  

2.5. İŞLETMECİ tarafından ödenecek olan kullanım bedelleri tesislerin kullanıma hazır 

olduğunun İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’ye yazılı olarak bildirimine müteakip yıllık peşin 

olarak ödenir. 

2.6. Mali ve ekonomik şartların olağanüstü değişiklik göstermesi halinde, tarafların 

anlaşması durumunda yukarıda geçen ücretlerde kısmen veya tamamen değişiklik 

yapılabilecektir. Çalışmaların bir netice vermemesi halinde, herhangi bir taraf, Kurum nezdinde 

uzlaştırma talebinde bulunabileceği gibi uyuşmazlığın çözümü için mahkemeye de 

başvurabilir. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri münhasıran yetkili 

olacaktır. 

3. FATURALAMA PROSEDÜRLERİ 

3.1. FATURALARIN DÜZENLENMESİ 

3.1.1. İSTTELKOM, İŞLETMECİ’ye işbu sözleşme kapsamında sunulan Tesis Paylaşımı 

Hizmetleri için aylık dönemlerde fatura düzenleyecektir. 
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3.1.2. İŞLETMECİ’ye ait, ilgili fatura detayı son ödeme tarihinden önce İSTTELKOM tarafından 

İŞLETMECİ’ye iletilecektir. 

3.1.3. Madde 2 de yer alan esaslar dikkate alınarak tüm ücretler, Vergi Usul Kanunu 

hükümlerince fatura edilecek olup tahakkuk ayının son takvim günü fatura düzenleme tarihi 

olarak verilecektir. 

3.1.4. Herhangi bir nedenden dolayı tahakkuk ettirilen tutarda ihtilafa düşülmesi halinde, 

ihtilaflı kısma ait ödemeler 3.2 maddesindeki esaslara göre yapılacaktır.  

3.2. FATURALAMA İHTİLAFI  

3.2.1. İŞLETMECİ, herhangi bir tahakkuk dönemine ait faturaya ilişkin bir anlaşmazlığı 

İSTTELKOM’a resmi yazı ile tebliğ ederse ve bu anlaşmazlık ilgili faturanın vade tarihinden önce 

neticelenmezse, karşılıklı mahsuplaşmanın olmadığı göz önünde bulundurularak İŞLETMECİ 

fatura bedelinin tamamını İSTTELKOM ’a öder.  

3.2.2. Anlaşmazlık çözüldüğünde tahakkuk eden faturada yer alan ile olması gereken tutar 

arasındaki İŞLETMECİ tarafından fazla ödenmiş tutar, İŞLETMECİ tarafından düzenlenecek 

faturaya istinaden bilgilerin kesinleştiği ayı takip eden aya ait faturadan mahsuben 

ödenecektir.  

3.2.3. Anlaşmazlık çözüldüğünde tahakkuk eden faturada yer alan ile olması gereken fatura 

arasındaki İŞLETMECİ tarafından eksik ödenmiş tutar 3.2.2’de belirtilen mahsuplaşma 

süresinin sonuna kadar nakden ödenmediği takdirde, bu tutara son ödeme tarihinden itibaren 

4.2 maddesindeki gecikme faizi ve gecikme cezası uygulanacaktır.  

4. ÖDEMELER  

4.1. Faturaya ilişkin ödemeler, İŞLETMECİ veya yetkilendirdiği kişiler tarafından faturanın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde İSTTELKOM’un banka hesabına yapılacaktır.  

4.2. İSTTELKOM tarafından düzenlenecek faturaların son ödeme tarihine kadar 

ödenmemesi halinde, süresi içerisinde ödenmeyen alacağın muaccel olduğu tarihten, 

ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar aylık %10 oranında gecikme cezası uygulanacaktır. 

Gecikme faizi ve gecikme cezası sadece alacağın muaccel olduğu tarihten, ödemenin fiilen 

yapıldığı tarihe değin geçen gün için talep edilebilir.  

4.3. Ödemelerde gecikmeye düşülmesi halinde, ödeme; gecikme bedeli, vadesi geçmiş 

ödeme ve tahakkuk etmiş bakiye tutar sıralamasını takip edecektir.  

İŞLETMECİ, fatura edilen bedelin tamamını fatura tarihinden vade tarihine kadar 

İSTTELKOM’un fatura üzerinde belirtilen ödeme noktaları ve/veya hesap numaralarından 

birine peşin olarak ödeyeceğini, fatura tutarını süresinde ödememesi durumunda bu 
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bedellerin son ödeme tarihini takip eden günden ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar geçen 

süre için T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlardaki avans faiz 

oranı esas alınarak hesaplanacak gecikme faizi uygulama ve/veya hizmeti durdurma ve/veya 

yeni ürün veya hizmet satışını yapmama ve/veya ödenmemiş bedeller için yasal takibe geçme 

hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

 

İSTTELKOM A.Ş.                                                          İŞLETMECİ 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

İSTTELKOM ALTYAPI TESİS PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ                                                                         25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSTTELKOM 

ALTYAPI TESİS PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ 

 
 

EK-4 
 

GİZLİLİK ARZ EDEN BİLGİLER VE GİZLİLİK ANLAŞMASI 

 

 

 

 

 

 

 



  

İSTTELKOM ALTYAPI TESİS PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ                                                                         26 

 

 

1. GENEL HUSUSLAR  

İşbu Gizlilik Anlaşması, ticari sır kapsamında olan ve Tesis Paylaşımı Hizmeti’nin verilebilmesi 

için zaruri olan bilgilerin ve ticari sır kapsamında olan her türlü bilginin İSTTELKOM tarafından 

İŞLETMECİ’ye sağlanmasından önce imzalanması gereken belgedir.  

2. GİZLİLİK ANLAŞMASI  

2.1. TARAFLAR  

İşbu Gizlilik Anlaşması (“Anlaşma”) bir tarafta merkezi Büyükdere Cad. İst. İmar İş Merkezi 

No:48 Kat:7 Mecidiyeköy Şişli / İstanbul TÜRKİYE adresinde bulunan İstanbul Elektronik 

Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri San.ve tic. A.Ş. (bundan sonra “ İSTTELKOM " olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta merkezi Yavuz Selim Mahallesi Metro Sokak No: 3   Esenler / 

İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ulaşım A.Ş.(bundan sonra “İŞLETMECİ” olarak anılacaktır) 

arasında akdedilmiştir.  

2.2. GİZLİ BİLGİ VE İŞ TANIMI  

Gizli Bilgi/Bilgi: Taraflar’ın sözlü, yazılı veya elektronik ortamda birbirlerine verecekleri ya da 

herhangi bir şekilde temin edecekleri, Taraflar’a ve/veya Taraflar’ın iştiraklerine ve/veya bağlı 

olduğu ortaklıklara ait olan formüller, veri tabanları, modeller, derlemeler, yazılımlar, 

programlar, cihazlar, standartlar, yöntemler, ticari sırlar, çizimler, örnekler, bilgisayar 

programları ve bunların dokümanları, şifreleme teknikleri, örnek tanıtımlar (demolar), 

teknikler ve süreçler, teknik bilgiler, mali bilgiler ve veriler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama 

planları, altyapı bilgileri, potansiyel ve mevcut müşteri/abone listeleri, potansiyel ve mevcut 

müşteri/abone bilgileri, trafik bilgileri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, çalışanlarla ilgili tüm 

bilgiler, reklam, ambalajlama ve pazarlama planları, ürün planları, stratejik ittifaklar ve 

ortaklar, mühendislik bilgileri, ürün, hizmet ve servislere ait veriler, buluşların tarifleri, süreç 

tarifleri, tahminler, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar, yeni ürünler ve yeni ürün geliştirme 

ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler ve dokümantasyon ve bir Taraf’ın ya 

da onun İştirakler’inin/bağlı ortaklıklarının onay bekleyen veya geri çekilmiş fikri ve sınai 

mülkiyet başvuruları da dâhil olmak üzere fikri ve sınai mükiyet hakları ve sayılanlarla sınırlı 

olmaksızın diğer Taraf’a/diğer Taraf’ın iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına ait olan tüm bilgi, 

strateji ve sair planlardır.  

İş; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir elektronik haberleşme hizmeti 

yürütmek ve/veya elektronik haberleşme altyapısı kurmak ve/veya işletmek üzere 

yetkilendirilen İŞLETMECİ’nin, İlgili Mevzuat çerçevesinde Türkiye’de elektronik haberleşme 

hizmetlerini yürütmeye ve elektronik haberleşme altyapısı kurup işletmeye yetkili olan 
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İSTTELKOM’un Yeraltı tesislerini kullanabilmesi için gerekli olan usul, esas ve ücretlerin 

belirlendiği İSTTELKOM  Şebekesinde Tesis Paylaşımı Sözleşmesi’nde yer alan iştir.  

2.3. GENEL KURALLAR  

2.3.1. Taraflar, diğer Taraf’ın önceden yazılı izin vermesi hali hariç olmak üzere, Gizli Bilgi’yi 

muhafaza edeceklerini, kısmen veya tamamen üçüncü şahıs veya kuruluşlara doğrudan veya 

dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda, Bilgi’yi 

alan/edinen Taraf, İş’in görülebilmesi için ve kendi iç kullanımı hariç olmak üzere, Gizli Bilgi’yi 

kopyalamayacak, çoğaltamayacak ve söz konusu Bilgi’lere herhangi bir sebeple üçüncü 

kişilerin ulaşmasına olanak vermeyecek; diğer Tarafın ticari olsun-olmasın iş yaptığı ve/veya 

piyasada rekabet içinde çalıştığı üçüncü kişilerle bu bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak 

kullanmak suretiyle ticari ilişkiye girmeyecek, bu bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak 

kullanmak suretiyle rekabet etmeyecek ve diğer Taraf’ın menfaatlerine zarar vermeyecektir. 

İşbu Anlaşma hükümlerinin ihlali durumunda ilgili Taraf zararının tazmini için yasal yollara 

başvurma hakkını haizdir.  

2.3.2. Taraflar, Gizli Bilgi’yi, İSTTELKOM Şebekesinde Tesis Paylaşımı Sözleşmesi kapsamında 

kullanacak olup diğer Taraf’ın önceden yazılı izin vermiş olması durumu hariç olmak üzere 

başka bir amaç için kullanmayacaktır.  

2.3.3. Gizli Bilgi’yi alan/edinen Taraf, bu bilgilerin ve bilgilere ilişkin tüm hakların tamamen ve 

kesinlikle diğer Taraf’a ait olduğunu kabul eder.  

2.3.4. Taraflar, Gizli Bilgi’yi, sadece İş’in görülmesi sırasında bu bilgiye ihtiyacı 

personeline/çalışanına "gizli", "özel" gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler 

koymak suretiyle iletebilir. Aynı şekilde İşin görülmesi için çıkartılacak tüm kopyalar, 

orijinalinde yer alan “gizli”, “özel” gibi uyarıcı notlar ve ibareler ile yetkili personele/çalışana 

iletilebilir. Taraflar’dan her biri böyle bir bilgi açıklamasından önce Bilgi’nin açıklanacağı 

personele/çalışana Protokol’ün ve özellikle gizliliğe ilişkin bu hükmün kendisine yüklediği 

yükümlülüklerle ilgili bilgi ve talimat verecektir. Personelin/çalışanın işbu Anlaşma’ya aykırı 

davranması halinde bilgileri alan Taraf, personelinin/çalışanının Anlaşma’ya aykırı davranışı 

nedeniyle, diğer Taraf’a karşı sorumlu olacaktır.  

2.3.5. Gizli Bilgi, herhangi bir sebeple, kısmen işbu Anlaşma hükümlerine aykırı olarak üçüncü 

kişilere ya da yetkisiz personele/çalışana açıklanmış olsa bile, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik 

yükümlülüğü aynı şekilde devam edecektir; bu durum bilginin geri kalan kısmının da 

açıklanması için hiçbir şekilde haklı gerekçe oluşturmayacaktır.  

2.3.6. Gizli Bilgi’yi edinen Taraf’ın sorumluluğunu gerektirmeden söz konusu Gizli Bilgi’nin 

zaten biliniyor olması veya Gizli Bilgi’nin bu Bilgi’yi alan Taraf’ça gizlilik kuralı ihlal edilmeksizin 

kamuya açık hale gelmesi halinde işbu Anlaşma hükümleri geçerli olmayacaktır. 
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2.3.7. Bu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Taraflar’ın her biri, bu 

Anlaşma’nın uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafın 

çözümlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasıran 

yetkili olduğunu kabul eder.  

2.3.8. İşbu Anlaşma’da hüküm altına alınan gizlilik yükümlülüğü ve buna ilişkin hükümler 

İSTTELKOM AltYapı Tesis Paylaşımı Sözleşmesi’nin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya 

feshedilmesinden sonra da sona erme/fesih tarihi itibariyle 10 (on) yıl süreyle Taraflar 

açısından bağlayıcı olmaya ve hüküm doğurmaya devam edecektir. 

2.3.9. İşbu Anlaşma …. /…. /20..… tarihinde imzalanmış olup, imza tarihi itibariyle yürürlüğe 

girecektir.  

 

 

İSTTELKOM A.Ş.                                                       İŞLETMECİ 
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1. TEMİNAT USUL ve ESASLARI  

1.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı:  

1.1.1. Bu işe ilişkin olarak, sözleşmenin imzalanması ile birlikte İŞLETMECİ ek protokolde 

belirlenen güzergâha ilişkin toplam bedelin %6 sı tutarında kesin teminat verecektir. 

Kesin Teminat ek protokoller ile birlikte verilecektir. 

1.1.2. Kesin teminatın süresi, garanti süresi de dâhil olmak üzere sözleşmenin 

hitamından 6(altı) ay sonrasına kadar, sözleşmenin hitamından 6(altı ) ay sonrasını da 

kapsayacak şekilde geçerli olacaktır. Kesin teminatın teminat mektubu olarak sunulması 

halinde, kapsam ve şekli İdarece belirlenecektir. Bu sözleşmeye göre süre uzatımı 

halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatılan süre kadar yenilenir. 

Teminat mektubu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununca teminat olarak kabul edilen değerlerle 

değiştirilebilir.  

1.1.3. Sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6’sı 

oranında ek kesin teminat alınacaktır. 

1.2. Malların tümünün geçici kabulünün yapılmasından sonra (İŞLETMECİNİN bu işten 

dolayı İdareye herhangi bir borcu varsa gerekli düşümler yapılarak)  kesin teminatın 

yarısı iade edilecektir. Garanti süresi dolduktan sonra İdarece yapılacak kesin kabule 

müteakip kesin teminatın kalanı, İŞLETMECİYE iade edilecektir. 

1.3. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine 

ihtiyati tedbir konulamaz.  

1.4. Garanti süresinin bitim tarihinden itibaren 2 (iki) yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına 

rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz 

kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir.  

1.5. Teknik imkânsızlıklar, uygulamada yaşanan sorunlar veya başka nedenlerle, 

İŞLETMECİ’nin ilk Teminatı ve diğer aylara ilişkin Teminat bedellerinin eksik hesaplanmış 

olması, İSTTELKOM’un Teminat uygulamasından vazgeçtiği veya eksik Teminat kabul 

ettiği anlamına gelmeyecektir.  

Bu durumda, İSTTELKOM, her zaman için Teminatın eksik kalan kısmını tamamlattırma 

ve bu kapsamda ilave Teminat veya tamamlanmış bedeli üzerinden İŞLETMECİ’den yeni 

Teminat isteme hakkına sahip olacaktır. İŞLETMECİ, İSTTELKOM’un bu konudaki talebini, 

talebin kendisine ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yerine getirmekle 
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yükümlüdür. Aksi takdirde, İŞLETMECİ’nin Sözleşme’ye ilişkin yeni talepleri kabul 

edilmeyecektir.  

 

1.6. İŞLETMECİ’nin ilk Teminatı sonrasında belirlenen Teminat bedellerinin fazla 

hesaplanmış olması durumunda, İSTTELKOM  İŞLETMECİ’nin bu yöndeki yazılı talebinin 

kendisine ulaşmasından itibaren öncelikle 30 (otuz) gün içerisinde olması gereken Teminat 

tutarını İŞLETMECİ’ye bildirecektir. Tutarın belirlendiği bu ilk bildirimden sonra, İŞLETMECİ 

fazla Teminatın iadesi için İSTTELKOM’a yazılı başvuruda bulunacaktır. Fazla hesaplanan 

Teminat tutarının İSTTELKOM ’un elinde bulunan İlave Teminata denk gelmesi durumunda, 

öncelikle söz konusu İlave Teminat, İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’nin Teminatın iadesini 

içeren yazılı talebini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde İŞLETMECİ’ye iade edilecek ve mevcut 

Teminat İSTTELKOM’da kalmaya devam edecektir. Fazla hesaplanan Teminat tutarı, 

İSTTELKOM’un elinde bulunan İlave Teminat tutarını aşıyorsa, İŞLETMECİ’nin olması gereken 

tutarı içeren Teminatı İSTTELKOM’a iletmesi üzerine, İSTTELKOM bu Teminatın kendisine 

iletildiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz ) gün içerisinde fazla tutarı içeren Teminatı 

İŞLETMECİ’nin sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmemiş olması, İSTTELKOM’a 

herhangi bir borcunun olmaması ve İSTTELKOM’a doğrudan/dolaylı, maddi/manevi, 

menfi/müspet herhangi bir zarar vermemiş olması koşuluyla İŞLETMECİ’ye iade edecektir.  

1.7. Genel hükümler çerçevesinde İŞLETMECİ’nin bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti 

İşletmecisi tarafından devralınması ya da bir başka Elektronik Haberleşme Hizmeti İşletmecisi 

ile birleşmesi durumunda yazılı muvafakat şartı aranmaz. Ancak; SÖZLEŞME imzalamış 

bulunan bir İŞLETMECİ’nin, başka bir İŞLETMECİ tarafından devir alınması durumunda, devir 

alan İŞLETMECİ, devir eden İŞLETMECİ tarafından o ana kadar sözleşme  kapsamında 

İSTTELKOM ’a temin edilen Teminat tutarı ve devreden İŞLETMECİ’nin toplam borç tutarı kadar 

Teminat toplamını 30 (otuz) gün içerisinde temin edecektir. Müteakiben devir olunan 

İŞLETMECİ’nin Teminatı 30 (otuz) gün içerisinde iade edilecektir. Devir alan İŞLETMECİ’nin 

temin ettiği Teminat tutarından eksik kalan tutar, devir eden İŞLETMECİ’nin teminatının nakde 

çevrilmesi ile tahsil edilecek ve kalan tutar iade edilecektir.  

Devir olunan İŞLETMECİ devir alan İŞLETMECİ ile birlikte, devir konusu borçlardan devir 

tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle birlikte ve müteselsilen sorumlu olacaktır.  

1.8. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshi veya sona ermesi durumunda, İSTTELKOM’un 

bu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir alacağının ve fer’ilerinin veya doğrudan ve/veya 

dolaylı herhangi bir zararının tesbiti halinde veya Sözleşme yürürlükte kalmaya devam etse 

bile İŞLETMECİ’nin Sözleşme’den doğan borcunu ödememesi halinde alacağa ve fer’ilerine 

veya zarara mahsup edilmek üzere (Teminat olarak bu verildiyse) tüm Teminat Mektupları 

nakde çevrilir, zarar ve alacak miktarı teminattan mahsup edilir. Teminat olarak nakit para 

verildiyse, zarar ve alacağa karşılık gelen tutar Teminattan mahsup edilir. Bu suretle yapılan 
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mahsuptan sonra, şayet sözleşme  feshedilecek olur ise, Teminat tutarının artan kısmı veya 

İSTTELKOM ’un herhangi bir alacak veya zararının bulunmaması halinde Teminat, sözleşme’nin 

sona erdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde İŞLETMECİ’ye iade edilir. Nakdi Teminatın 

artan kısmının zamanında iade edilmemesi durumunda aylık %4 faiz oranı uygulanacak ve 

İŞLETMECİ tarafından yasal yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. İSTTELKOM’un bu 

Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir alacağının ve fer’ilerinin ya da herhangi bir zararının 

Teminat tutarını aşması halinde, aşan kısmın ödenmesi talebiyle İSTTELKOM tarafından 

İŞLETMECİ’ye yazılı beyanda bulunulmasını müteakip, İŞLETMECİ tarafından 30 (otuz) gün 

içerisinde bu tutar ödenecek, ödenmediği takdirde, aylık %4 faiz oranı uygulanacak, yasal 

yollarla tahsili için gereken işlemler yapılacaktır. Sözleşme feshedilmeksizin İŞLETMECİ’nin var 

olan borcu nedeniyle İSTTELKOM’un alacağını ve fer’ilerini teminattan mahsup etmesi 

durumunda, İŞLETMECİ, mahsup işleminin gerçekleştiği ayı takip eden ayın aylık toplam fatura 

bedeline karşılık gelen Teminatı (vergiler dâhil), tutarı İSTTELKOM tarafından İŞLETMECİ’ye 

bildirildikten sonra 10 (on) gün içerisinde İSTTELKOM’a teslim edecek ve işbu Esaslardaki 

Teminata ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. 

 

İSTTELKOM A.Ş.                                                       İŞLETMECİ 

 

 

 

 

 


