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TESİS PAYLAŞIMI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE HİZMETİNİN
SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu usul ve esaslar, “Toptan Fiziksel Şebeke Altyapısına Erişim Pazarı” kapsamında

etkin piyasa gücüne sahip olduğu değerlendirilen işletmecilere getirilen yükümlülükler

hariç olmak üzere, sabit elektronik haberleşme altyapısı kurmaya ve işletmeye yetkili

işletmecilerin sahip oldukları tesislerin (boru, kanal, göz vb.) paylaşımı hizmetini

sunabilmesi için gerekli olan usul ve esaslar ile ücretlerin belirlenmesi yaklaşımını

içermektedir.

2. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

2.1. Taraflar, personel ve şebeke güvenliğininin sağlanması için gerekli olan tüm tedbirleri

alacaklardır.

2.2. Taraflar, şebekelerin karşılıklı çalışabilirliğini sağlayacaklardır.

2.3. Taraflar, diğer tarafa verilen bilgilerin hatalı ya da eksik olmasından dolayı hizmette

oluşabilecek kesintiler ya da şebekede meydana gelebilecek hasarlardan sorumludur.

2.4. Tarafların işbu usul ve esaslar kapsamında sunacağı/alacağı hizmet, diğer

işletmecilere sunulan hizmetleri ve diğer işletmecilerin abonelerine sunmakta olduğu

hizmetleri hiçbir surette olumsuz yönde etkilemeyecektir.

2.5. Paylaşıma konu altyapıda, herhangi bir taraf veya bir  taraf adına herhangi bir hizmeti

yürüten ve/veya bu hizmetin yürütülmesine katılan gerçek ve tüzel kişilerin kusuru

sonucunda hasar meydana gelmesi durumunda, hasara sebep olan taraf, diğer tarafın

hasarı giderme masraflarını karşılar.

2.6. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmecinin şebekesinde altyapı sahibi

işletmecinin kusuru sonucunda hasar meydana gelmesi durumunda ise altyapı sahibi

işletmeci, talep sahibi işletmecinin hasarı giderme masraflarını karşılar.
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2.7. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeci, altyapı sahibi işletmeciye ait olup

kendisine tahsis edilmiş olan tesisleri üçüncü şahıs/kuruluşlara kısmen veya tamamen

kullandıramaz, kiralayamayaz ve devredemez (Ancak Tesis paylaşımı talebinde bulunan

işletmeci, altyapı sahibi işletmeciden kiraladığı tesisler üzerinden yetkilendirmesi

çerçevesinde hizmet sunabilir.). Diğer Tarafın, şebekesi üzerinden, ilgili mevzuat ya da

Kurum tarafından yapılan yetkilendirmeye aykırı olarak hizmet sunduğunu iddia eden

taraf konuyu en kısa zamanda Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Kurum, ilgili mevzuat

kapsamında kamu yararı açısından gerekli gördüğü her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

3. TESİS PAYLAŞIMI SÖZLEŞMESİ VE SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

3.1. Altyapı sahibi işletmeci, tesis paylaşımı sözleşmesinin uygulanması noktasında

taraflarca mutabakata varılan durumlar ile Kurum tarafından yapılan düzenlemeler saklı

olmak üzere, talep sahibi işletmeciye işbu usul ve esaslar dikkate alınarak imzalanan

sözleşme kapsamında tesis paylaşımı hizmeti sunmakla yükümlüdür.

3.2. Altyapı sahibi işletmeci, tesis paylaşımı talep edilen güzergâhta mevcutta bir

altyapısının bulunup bulunmadığı veya altyapı varsa yapılacak yer etüdü sonucu bu

altyapının paylaşıma uygun olup olmadığı bilgisini, tesis paylaşımına ilişkin bir sözleşme

imzalanmış olması şartı aramaksızın talep eden işletmeciye sağlayacaktır.

3.3. İşletmeciler tesis paylaşımı hizmetine ilişkin sözleşme örneklerini, diğer işletmeciler

tarafından tetkik ve değerlendirme yapılabilmesini teminen, kendi internet sayfasında

yayımlayacaktır.

3.4. Altyapı sahibi işletmeciler tarafından sunulan sözleşmelerin, tesis paylaşımı talebinde

bulunan işletmeciler için Türk Telekom Referans Tesis Paylaşımı ve Aydınlatılmamış

Fiber Teklifi hükümleri ile de uyumlu olarak, makul olmayan şartlar ihtiva etmemesi

gerekmektedir.

3.5. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeci, tesis paylaşımı hizmetlerine ilişkin

faturalandırılmaya başlanıldıktan sonra, birinci ayın aylık toplam fatura tutarının iki

katından az olmamak şartıyla 10.000 TL ve katları (KDV-ÖİV dâhil) tutarındaki Teminatı,

faturanın kendisine tebliğ edilmesinden sonraki 30 gün içerisinde altyapı sahibi

İşletmeciye teslim edecektir. Aylık toplam fatura tutarında artış olması durumunda
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yükseltilmiş yeni teminat veya ilave yeni teminat 30 gün içerisinde tesis paylaşımı

talebinde bulunan işletmeci tarafından alt yapı sahibi işletmeciye teslim edilecektir.

4. TESİS PAYLAŞIMI TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. Altyapı sahibi işletmeci, kendisine iletilen tesis paylaşımı taleplerini inceleyerek ilgili

mevzuat çerçevesinde karşılanabilir olması durumunda, talebe konu altyapıyı talep eden

işletmeci ile paylaşacaktır.

4.2. Altyapı sahibi işletmeci kendisine iletilen talepleri müracaat sırasına göre

değerlendirir. Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik

verilmesi esastır.

4.3. İşletmeci tesis paylaşımı taleplerini yazılı olarak yapacaktır. Talebe yönelik bütün

süreçler, Kurumca aksi yönde bir düzenleme yapılmadığı takdirde, ilgili yazışmanın

taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

4.4. İşletmeci, tesis paylaşımı talebi başvurusunu, Ek-1’de yer alan talep formuna göre

yapacaktır.

4.5. İşletmeci, tesis paylaşımı talep yazısını ve asgari olarak aşağıdaki bilgileri içeren Ek-

1’de yer alan talep formunu altyapı sahibi İşletmeciye gönderecektir.

• Talebin tesis edileceği uç noktalarının adı, adresi veya koordinat bilgisi, (CD

içerisinde *.kmz dosyası formatında)

• Güzergâh bilgisi

• Hizmetin ne şekilde ve ne tür cihazlar/kablolar ile verileceğine dair bilgiler

• İşletmecinin, altyapı sahibi işletmeci altyapısı ile bağlantı talebi söz konusu ise

talebe konu lokasyonda işletmeci kablosunun serildiği altyapının mülkiyetinin veya

kullanım hakkının kendisine ait olduğuna dair taahhüdü

4.6. Altyapı sahibi işletmeci başvuruyu azamî 15 (on beş) gün içerisinde

değerlendirecektir. Altyapı sahibi işletmeci tarafından, elinde mevcut bulunan bilgi ve

belgeler ile talebin karşılanabilir olmadığının objektif kriterlerle kanıtlanması durumunda

tesis paylaşımı talebi reddedilecektir. Talebin uygun görülmesi halinde aynı süre

içerisinde Ek-2’de yer alan talep değerlendirme formu altyapı sahibi işletmeci tarafından
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düzenlenerek, yer etüt süresi, yer etüt ücreti ve yer etüt ücretinin yatırılacağı banka hesap

bilgileri tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeciye bildirilecektir.

4.7. İşletmeci tesis paylaşımına ilişkin talebine ait yer etüt ücretini kabul etmesi

durumunda, bu ücreti altyapı sahibi işletmeci tarafından bildirilen banka hesabına

yatıracak ve kabul yazısı ile birlikte yer etüt ücretinin yatırıldığına dair dekontu 15 (on beş)

gün içerisinde altyapı sahibi işletmeciye gönderecektir.

4.8. Tesis paylaşımı talep eden işletmecinin yer etüt ücretini ödemesini müteakip, talebe

konu tesise ilişkin yer etüdü Tablo – 1 ve Tablo - 2’ye uygun olarak, talep eden

işletmecinin yetkili personeli ile birlikte gerçekleştirilecek ve sonucu işletmeciye

bildirilecektir. Talebin karşılanabilecek olması durumunda uygulanacak ücretler de yer

etüdü sonuçları ile birlikte işletmeciye bildirilecektir. Yer etüt sürelerinde tesis paylaşımı

talep edilen güzergâhın Tablo - 1’de yer alan mesafelerden kısa olması durumunda 30

gün süresi esas alınacaktır. Güzergâhın Tablo – 1’de verilen değerlerin üzerinde olması

durumunda ise Tablo-1’de verilen değerlerin üzerinde kalan kısım için Tablo - 2’ye uygun

olarak hareket edilecektir.

TABLO – 1

30 güne kadar yapılacak yer etüdü uzunluğu (km)
Büyükşehir
Belediyesi

Mücavir Alan
Sınırları

Büyükşehir
Belediyesi Statüsü

Dışındaki İl
Merkezleri

Diğer Yerler

YER ALTI GÜZERGAH (km) 20 30 45
HAVAİ GÜZERGAH (km) 30 45 65

TABLO – 2

1 günde yapılacak yer etüt uzunluğu (metre)
Büyükşehir
Belediyesi

Mücavir Alan
Sınırları

Büyükşehir
Belediyesi Statüsü

Dışındaki İl
Merkezleri

Diğer Yerler

YER ALTI GÜZERGAH (mt) 900 1350 2025
HAVAİ GÜZERGAH (mt) 1350 2025 3000

4.9. İşletmecinin 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



5/13

alınacaktır. Gerekli ilave çalışmalar ve işletilecek süreçler hakkında altyapı sahibi

işletmeci, talep sahibi işletmeciyi bilgilendirecektir. Bu türden durumlar için alınacak izin,

ruhsat vb. ve yapılacak çalışma süreleri yer etüt süresine dahil edilmeyecektir. Bu türden

durumlarda karşılaşılan maliyetler Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Tebliğ’in 12 ve 13 üncü maddesi kapsamında taraflar arasında eşit

oranda olacak şekilde karşılanır. Altyapının etüt yapılabilir duruma getirilmesi ile, talep

sahibi işletmecinin ikinci bir talebine ihtiyaç kalmadan yer etüdü çalışmaları kaldığı yerden

tekrar başlatılacaktır.

4.10. Yapılan yer etüdü sonucunda, işletmecinin tesis paylaşımı talebinin

karşılanamayacak olduğunun anlaşılması ve bu nedenle reddedilmesi durumunda,

işletmecinin başvurusu, objektif olarak kanıtlanabilir teknik imkânsızlık ve/veya kapasite

yetersizliği gerekçesiyle karşılanamaz ise bu durum, kanıtlayıcı belgeler sunulmak

suretiyle altyapı sahibi işletmeci tarafından işletmeciye bildirilecektir. Bu bildirimde asgari

olarak talebin karşılanamadığı kısımlarda talebin neden karşılanamadığına ilişkin

açıklamalar ve ispatlayıcı belgeler (fotoğraf, video vb.) Ek-2’de yer alan talep

değerlendirme formu ile İşletmeciye bildirilecektir.

4.11. Altyapı sahibi işletmecinin belirtilen yer etüt süresini aşması durumunda, gecikilen

her gün için yer etüt ücretinin 1/20’si oranına denk gelen ücret talep sahibi işletmeciye

iade edilecektir. Yer etüt sürelerine ilişkin işletmeciye yapılacak geri ödeme tutarı yer etüt

ücretini geçmeyecektir.

4.12. Yapılan yer etüdü sonucunda, işletmecinin tesis paylaşımı talebinin karşılanabilecek

olması durumunda işletmeci, yer etüt sonucu bildirilen ücretleri kabul edip etmediğini 15

(on beş) gün içerisinde altyapı sahibi işletmeciye bildirecektir. İşletmeci ücretleri kabul

etmesi durumunda aynı süre içerisinde altyapı sahibi işletmeci tarafından bildirilen banka

hesabına ilgili ücreti yatıracak ve dekontu altyapı sahibi işletmeciye gönderecektir.

4.13. İşletmeci talebinin karşılanabilir olması durumunda, altyapı sahibi işletmeci, yer

etüdü sonuçlarına göre tesisleri, ilave çalışma yapılması gereken durumlarda azami 60

(altmış) gün içinde, ilave çalışmalara ihtiyaç duyulmayan hallerde azami 15 (on beş) gün

içerisinde hazır hale getirecektir. Tesisin hazır hale getirilmesine ilişkin maliyetler Ortak

Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 12 ve 13 üncü
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maddesi kapsamında altyapı sahibi işletmeci ile ilgili güzergahta tesis paylaşımı talebinde

bulunan işletmeciler arasında eşit oranlarda olacak şekilde karşılanır.

4.14. Altyapı sahibi işletmecinin tesislerin hazır hale getirilmesi kapsamında belirtilen

süreleri aşması durumunda gecikilen her gün için talebe konu güzergaha ilişkin altyapı

sahibi işletmeciye ödenecek aylık kullanım ücretinin 1/20’si oranına denk gelen ücret

talep sahibi işletmeciye iade edilecektir. Tesislerin hazır hale getirilmesine ilişkin

işletmeciye yapılacak geri ödeme tutarı talebe konu güzergahın aylık kullanım ücretini

geçmeyecektir.

4.15. İşletmecinin 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 altyapı sahibi

işletmeci, ilgili süreçleri detaylı açıklamalar ile birlikte talep sahibi işletmeciye iletecektir.

4.16. Talep sahibi İşletmeci, altyapı sahibi işletmeci şebekesinde kullanılan standartlara

uygun kabloyu kendi imkânları ile temin edecektir. Kabloların montaj ve/veya demontajları

bedeli mukabili altyapı sahibi işletmeci tarafından yapılacak/yaptırılacaktır.

4.17. Talep sahibi işletmeci, altyapının hazır hale getirilmesine kadarki sürede montajı

yapılacak kabloyu altyapı sahibi İşletmeciye teslim edecektir. Altyapı sahibi İşletmeci

kabloyu teslim aldıktan sonra, kablonun kurulumunu talep edilen güzergâhın Tablo - 3’te

verilen değerlere uygun olması durumunda 60 (altmış) gün içerisinde tamamlayacaktır.

Güzergâhın Tablo - 3’te verilen değerlerden daha uzun olması durumunda ise Tablo-3’de

verilen değerlerin üzerinde kalan kısım için Tablo - 4’e uygun olarak hareket edilecektir.

TABLO – 3

60 güne kadar tesis edilecek kablo uzunluğu (km)
Büyükşehir
Belediyesi

Mücavir Alan
Sınırları

Büyükşehir
Belediyesi Statüsü

Dışındaki İl
Merkezleri

Diğer Yerler

YER ALTI GÜZERGAH (km) 10 15 22,5

HAVAİ GÜZERGAH (km) 15 22,5 32,5
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TABLO – 4

1 günde tesis edilecek kablo uzunluğu (metre)
Büyükşehir
Belediyesi

Mücavir Alan
Sınırları

Büyükşehir
Belediyesi Statüsü

Dışındaki İl
Merkezleri

Diğer Yerler

YER ALTI GÜZERGAH (mt) 225 337,5 506,5

HAVAİ GÜZERGAH (mt) 337,5 506,5 750

4.18. Altyapı sahibi işletmeci tarafından montajı yapılmış kablonun testleri, tesisin

tamamlanmasını takip eden 5 (beş) gün içerisinde tarafların katılımı ile yapılacak ve

kablo, işletmecinin kullanımına hazır hale getirilecektir. Tesis paylaşımı talep eden

işletmecinin testlere belirlenen tarihte katılmadığı durumda test, altyapı sahibi işletmeci

tarafından yapılacak ve yapılan test sonuçları talep sahibi işletmeci tarafından kabul

edilmiş sayılacaktır.

4.19. Altyapı sahibi işletmecinin kablonun montajı  ve montajı yapılmış kablonun testine

ilişkin belirtilen süreleri aşması durumunda gecikilen her gün için talebe konu güzergaha

ilişkin altyapı sahibi işletmeciye ödenecek aylık kullanım ücretinin 1/10’u oranına denk

gelen ücret talep sahibi işletmeciye iade edilecektir. Kablonun montajı  ve montajı

yapılmış kablonun testine ilişkin işletmeciye yapılacak geri ödeme tutarı talebe konu

güzergahın aylık kullanım ücretinin 3 (üç) katını geçmeyecektir.

4.20. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeci ya da bu işletmeciyi temsil eden

personel tarafından, cihaz ve/veya kabloların altyapı sahibi işletmecinin bilgisi olmaksızın

kurulduğu ya da ilave yapıldığının tespit edilmesi halinde, doğacak her türlü zarar altyapı

sahibi İşletmeci tarafından tahsil edilecek ve söz konusu cihaz ve/veya kablolar Kurumun

onayını almak suretiyle ya da Mahkeme kararı ile devre dışı bırakılacaktır. Taraflar, diğer

tarafa ait elektronik haberleşme altyapısına mahkeme kararı veya ilgili mevzuat uyarınca

Kurum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya diğer yetkili merciler

tarafından alınmış bir karar olmadan müdahale etmeyecektir. İzinsiz kurulduğu/kullanıldığı

belirlenen cihaz ve/veya kablolara ilişkin, tespitin yapıldığı tarihteki aylık kullanım ücretleri

esas alınarak 2 (iki) yıllık ücret ceza bedeli yansıtılabilecektir.

4.21. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmecinin bu usul ve esaslarda tanımlanan

süreçlere uymaması durumunda talepleri geçersiz sayılacak ve iptal edilecektir. Bu

durumda altyapı sahibi İşletmeci tarafından peşin alınan ücretler iade edilmeyebilir.
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4.22. Altyapı sahibi işletmeci tarafından tesisin kullanıma hazır hale getirildiği yazılı olarak

bildirildikten sonra kullanım ücretleri ve varsa kablo bakım ve/veya işletme ücreti

işletmeciye tahakkuk ettirilmeye başlanacaktır.

5. HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ

5.1. Altyapı sahibi işletmeci, hizmetin yürütülmesi esnasında bağlantı kurulacak yetkililerin

listesini, telefon ve e-posta adreslerini tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeciye

bildirecektir.

5.2. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeci, her ne maksatla olursa olsun altyapı

sahibi işletmecinin bilgisi ve/veya gözetimi haricinde altyapı sahibi işletmecinin

tesislerinde çalışma yapamayacaktır. Tesis paylaşımı talebinde bulunan işletmeci ya da

bu işletmeciyi temsil eden personel tarafından, altyapı sahibi işletmecinin bilgisi

olmaksızın tesislerde çalışma yapıldığının veya altyapı sahibi işletmecinin kablolarının

izinsiz kullanıldığının tespit edilmesi halinde, doğacak her türlü zarar izin almadan/bilgi

vermeden çalışma yapan işletmeciden tahsil edilecektir.

5.3. Tesis paylaşımı hizmetini alan işletmeci, kendi kablolarının bakımını ve ek yapıldığı

menhollerde ek çalışmasını kendisi yapabileceği gibi bu işlemlerin yapılmasını altyapı

sahibi işletmeciden de talep edebilecektir. Altyapı sahibi işletmeci, bu kapsamda yapacağı

işlemler için tesis paylaşımı hizmetini alan işletmeciye kablo bakım ve/veya işletme ücreti

tahakkuk ettirebilecektir.

5.4. İşletmeci, kendi kablolarında çalışma yapmak istemesi halinde, çalışma yapmak

istediği altyapıya erişim taleplerini, kendisine bildirilen yetkili personel ile e-posta ve

telefon ile teyitleşerek yapacaktır. Altyapı sahibi işletmeci, talep sahibi işletmecinin

çalışmasını yapabilmesi için gerekli hazırlıkları ivedilikle tamamlayacak ve çalışma

yapılabilecek zaman bilgisini talep sahibi işletmeciye e-posta ve telefon ile iletecektir. Bu

sürece ilişkin yapılan çalışmalar ve ilgili işlemler taraflarca tutanak altına alınacaktır.

5.5. Taraflar, mücbir sebepler veya umulmayan haller nedeniyle oluşan hizmet

sunumundaki gecikme ve kesintilerden doğabilecek dolaylı ve dolaysız hasar ve

zararlardan birbirlerine karşı sorumlu olmayacaktır. Altyapı sahibi işletmeci, bu gibi



9/13

durumları tutanak ile kayıt altına alacak ve hazırlanan tutanağın bir nüshasını,

yükümlülüğünü yürütemeyeceği kapsam ve süreyi de belirtmek suretiyle, 5 (beş) gün

içerisinde işletmeciye iletecektir.

5.6. Altyapı sahibi İşletmeci, şebeke işletim güvenliğinin, şebeke bütünlüğünün veya veri

güvenliğinin temin edilemediği ya da şebekelerin karşılıklı işletilemediği durumlarda

işletmeciye verdiği hizmeti objektif kriterlerle kanıtlaması durumunda Kurumun onayını

almak suretiyle, belirtilen hususların sebebini teşkil eden teknik problemin devam ettiği

yer ve zaman ile sınırlı olarak durdurabilecektir. Söz konusu durumun sona ermesi ile,

İşletmecinin talebi olmaksızın hizmet yeniden başlatılacaktır.

5.7. Altyapı sahibi işletmeci, şebekesinde yapmak zorunda kalacağı değişikliklerin

sunulan tesis paylaşımı hizmetinin sona ermesine sebep olması durumunda söz konusu

tesisleri kullanan/kiralayan işletmecilere 6 (altı) ay önceden haber verecek, tesisi

kullanan/kiralayan işletmecilerin asgari kesinti ile hizmet verebilmesi ve hak kaybına

uğramaması için gerekli tedbirleri alacaktır.

5.8. Tesis paylaşımı kapsamında hizmet alan işletmeci, aldığı hizmetlerden herhangi birini

iptal etmek istemesi halinde, altyapı sahibi işletmeciye asgari 3 (üç) ay önceden haber

verecektir. Bu durumda iptal talebi ile birlikte oluşacak demontaj maliyetleri işletmeci

tarafından karşılanacaktır.

6. ÜCRETLER

6.1. Altyapı sahibi işletmeciler, kendilerine iletilen tesis paylaşımı taleplerini Elektronik

Haberleşme Kanunu, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği ve Ortak Yerleşim ve Tesis

Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de belirtildiği şekilde makul bedelle

karşılarlar.

6.2. Altyapı sahibi işletmeciler, tesis paylaşımı hizmetinde uygulayacakları ücretleri

şirketlerinin internet sayfalarında kolay ulaşılabilir bir şekilde yayımlarlar.
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EK-1: TALEP FORMU

Talep Sahibi İşletmeci:...........................................................................................

Talebin Türü :

Kablo tipi Bakır (    )   Fiber Optik (    )

Kablo çapı :………….. mm

Kablo ağırlığı :………….. kg

Hizmetin hangi tür sistem/cihaz/kablo ile verileceği: …..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Talebe Konu :

Talep

Noktaları

Koordinat Bilgileri* Alt Bağlantı Menholü Talebi F/O Ek Talebi

Enlem (..,...) Boylam  (..,...) Var Yok Var Yok

1

2

3

4

5

…

(*) Enlem/Boylam formatı ondalık derece şeklinde olacaktır (Örnek: 39,944171, 32,84419)

Bağlantı

No**

Bağlantı Yapılacak

Talep Noktaları

Spesifik Bir

Güzergah Talebi***
Spesifik Bir Güzergah Talebi Yok İse Talep

Edilen Azami Bağlantı Mesafesi****
A Ucu B Ucu Var Yok

1

2

3

4

5

…

(**) Formda yer alan talep noktası numaraları ile *.kmz dosyasındaki raptiyelenen talep noktası

numaraları tutarlı olacaktır.

(***) Bağlantı yapılacak noktalar arasında spesifik bir güzergah talebi mevcut ise bu talep belirtilecek;

talebe konu güzergah mavi renkle çizilerek ve talep noktaları raptiyelenmek suretiyle talep

noktalarının koordinat bilgileri ve bağlantı mesafesi ile birlikte CD içerisinde *.kmz dosyası

formatında talep formu ekinde iletilecektir. İşletmecinin talep noktaları arasında spesifik bir güzergâh

talebi yok ise, “Yok” işaretlenecektir
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(****) İşletmecinin talep noktaları arasında spesifik bir güzergâh talebi yok ise, bu durumda altyapı

sahibi İşletmeci, talebe konu uç noktaları arasında talep edilen azami bağlantı mesafesinden kısa

mesafeler için alternatif güzergah değerlendirmesi yapacaktır.

İşletmeci: ……………………………………….…………..

Tesis paylaşımı talebine konu güzergahla bağlantının yapılacağı altyapının mülkiyetinin veya bu

altyapının kullanım hakkı ile bakım ve onarım sorumluluğunun Şirketimize ait olduğunu kabul ve

taahhüt ederiz.

Tarih: …./..../20…..

İmza: .....................

İşletmeci evrak tarihi …./…./….. ve sayısı ………………..

Altyapı sahibi işletmeci evrak tarihi …./…./….. ve sayısı ………………..
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EK-2: TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

Talep Sahibi İşletmeci:...................................................................................................... ......

Talebin Türü :

Kablo tipi Bakır (    )   Fiber Optik (    )

Kablo çapı :………….. mm

Kablo ağırlığı :………….. kg

Hizmetin Hangi Tür Sistem/Cihaz/Kablo İle Verileceği:…..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

1- Yapılan değerlendirme/yer etüdü sonucuna aşağıda ve ekli CD’de yer verilmiştir.

Talep

Noktaları

Koordinat Bilgileri
Alt Bağlantı Menholü

Talebi
F/O Ek Talebi Diğer Açıklamalar

Enlem

(..,...)

Boylam

(..,...)
Uygundur

Uygun

Değildir
Uygundur

Uygun

Değildir

1

2

3

4

5

…

Bağlantı

No

Bağlantı Yapılacak

Talep Noktaları

Altyapı
Bağlantı

Mesafesi
Diğer Açıklamalar

A Ucu B Ucu Var Yok

1

2

3

4

5

…

2- Tesis Paylaşımı talebine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda ……………………………. TL

karşılığında …………........... metre yer etüdü .................. günde yapılabilecektir.
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Ücretlerin Yatırılacağı Banka Bilgisi: ………………………………………………………………………

Açıklamalar: …………………………………………………………………………………………………

Altyapı sahibi İşletmeci : ……………………..………….

Tarih : …./..../20…..

İmza : ....................


