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Düşündüren

taslak

Servis sağlayıcılar
sözleşme taslağı hazır
GÜNEŞ KAZDAĞLI
ürk Telekom, servis sağ
layıcılardan 50 bin dolar
lık teminat mektubu isti
yor. Türk Telekom A.Ş. tara
fından hazırlanan "TURNET
Servisi Servis Sağlayıcılan
Sözleşmesi" taslağında servis
sağlayıcı kuruluşların TT'ye
her an kayıtsız şartsız nakte
çevrilebilecek 50 bin dolarlık
teminat mektubu verme yü
kümlülüğü yer alıyor.

T

Bilindiği gibi Türk Telekom'un geçtiğimiz günlerde
açıkladığı Internet hizmetinin
ücretlendirilmesiyle ilgili tar
tışmalar henüz bitmedi.
TT'nin hazırladığı henüz tas
lak niteliğinde olan Servis
Sağlayıcılar Sözleşmesi de bu
haliyle TT Yönetim Kurulu'ndan çıktığı takdirde en az
tarifelendirme kadar kamu
oyunu meşgul edeceğe ben
ziyor. Toplam 21 maddeden
oluşan sözleşme taslağında,
Amaç ve Tanımlar bölümün
den sonra tarafların yüküm
lülüklerine yer veriliyor. Tas
lakta 4. maddede ele alınan
"Türk Telekom'un Yükümlü
lükleri" bölümünde TT'nin
TURNET hizmetini aksaksız
vermek için her türlü gayreti
göstereceği ve istendiği tak
dirde istatistiksel bilgiler de
vereceği belirtiliyor. "Servis
Sağlayıcıların Yükümlülükleri"nin ele alındığı 5. madde
de ise 20 ayrı hüküm yer alı
yor. İşte bunlarla ilgili birkaç
örnek:
- Servis Sağlayıcı TURNET'e bağlanarak kullanıcı
ların katma değerli küresel
Internet erişimi ve Internet
servisleri ile teknik desteğini
sağlayacaktır.
- Servislerin sunuş biçimi,
Servis Sağlayıcı'nın kusurun
dan kaynaklanan arıza ve ke
sintiler, servislerin içeriği ile
ilgili her türlü şikayetin ve
davarım muhatabı Servis Sağ
layıcı olacaktır. Türk Tele
kom yazılı olarak tespit ettiği
aksaklıkları bildirdiğinde 30
gün içinde bunların düzeltil
mesini isteyebilecek. Düzel
tilmediği takdirde sözleşme
tek taraflı feshedilecek.
- Servis Sağlayıcı Internet
hizmetini vermek üzere hiç
bir şekilde uluslararası kira
lık devre ile ofislerini başka
ülke ve Internet şebekesine
irtibatlandırmayacaktır. Ulus
lararası Internet irtibatı sade-

ce TURNET üzerinden yapı
lacaktır.
- Servis Sağlayıcı her an
kayıtsız şartsız nakte çevrile
bilir 50 bin dolar teminat
mektubu verecektir.
- Türk Telekom'a denetle
me amacıyla Servis Sağlayı
cı'nın tesislerine giriş izni ve
rilecektir.
- Servis Sağlayıcı kendi
kullanıcılarının ikinci bir Ser
vis Sağlayıcı olarak faaliyette
bulunmasına müsaade etme
yecektir.
- Servis Sağlayıcı aynı za
manda içerik sağlayıcı olarak
işlem ve faaliyette bulunabi
lecektir."

Üst sının TT belirliyor
Söz konusu taslakta en
önemli hükümlerin yer aldığı
Servis Sağlayıcı Yükümlülü
ğü bölümünden sonra (Mad
de 6) Servislerin İçeriği,
(Madde 7) Sözleşmenin Sü
resi, (Madde 8) Kanunlara
Uygunluk ve Sorumluluk ko
nulan ele almıyor. Internet
servisleriyle ilgili ücret konu
suna da değinildiği bu mad
dede "Servis Sağlayıcı, kulla
nıcılarına vereceği Internet
servisleri için liste halinde
verilen ve üst sının belirtilen
ücretlerden daha yüksek bir
ücretle servis veremeyecek,
ancak düşük ya da ücretsiz
servis verebilecektir" denili
yor. Bu maddenin birinci ve
ikinci bendlerinde ise şu dü-

Türk Telekom, servis
sağlayıcılar ile
imzalayacağı sözleşme
ve bu sözleşme
maddeleri hakkında
henüz kamuoyuna bir
açıklamada bulunmadı.
zenlemeler yapılıyor:
"- Bu sözleşme uyannca
verilen servisler, yürürlükteki
T.C. Kanunlarına, örf ve
adetlerine ve genel ahlak kurallanna uygun olacaktır.
Servislerin içeriği, niteliği,
sunuş biçimi, Servis Sağlayı
cı'nın sisteminde meydana
gelecek anza veya kesinti
den dolayı ortaya çıkabile
cek veya 3- şahıslarca açıla
cak her türlü dava, zarar ve
ziyan taleplerine karşı Servis
Sağlayıcı sorumlu olacak.
Türk Telekom bu kabil dava,
şikayet ve benzeri konulara
hiçbir şekilde taraf ve muha
tap olmayacaktır.
- Türk Telekom bu sözleş
me kapsamı ile açılacak her
hangi bir davada taraf adde
dilerek 3- şahıslara dava so
nucu herhangi bir tazminat
ödemesi veya yükümlülük
altına sokulması halinde bun
dan dolayı uğrayacağı her
türlü zararı Servis Sağlayıcı'ya
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Çağrı
URNET ihalesinin sonuçlandırılması ve
böylece INTERNET kullanımının kolaylaşıp yaygınlaşması beklentilerimizin gide
rek zayıflaması bir yana, ihale sonuçlansa
bile nihai kullanıcıya yansıyacak olan fi
yatların, "kullanmasan daha iyi olur" gibi
sinden caydırıcı olacağı giderek belirgin
hale gelmeye başladı.

T

Bu konuda sayın başbakana hitaben bu
konuda yazdığımız mektubun da bir etkisi
olmadı. T.Telekom yetkililerinin ise acz
beyanlarını biliyoruz.
Bu durumda, uyarıcı bir etki yaratabil
mek -yaratır mı ondan bile emin değilimiçin, dünyada her halde ilk defa olacak bir
protesto türü öneriyorum: Belirli bir tarih
ten itibaren başlamak ve yetkililer bu ko
nuya eğilip akılcı kararlarla bugünkü cay
dırıcılıktan vazgeçinceye kadar İNTER
NETİ kullanmama ve bunu bütün dünyaya
ilan etmeyi öneriyorum.
Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİSAD, Bilişim
Derneği başta olmak üzere bu alandaki si
vil toplum kuruluşlarını, bu önerim üzerin
de düşünmeye davet ediyorum.
Demokratik rejimin en önemli tarafı du
rumunda olan toplumların, idareleri etkile
me yönünde sahip olduğu etkin bir araç da
"sivil itaatsizliktir. Bu tür bir boykot, ka
muoyu dikkatinin konu üzerine çekilmesi
ni sağlayacağı gibi, bürokrasimizin "yanıt
aynen rücu edecektir."

"Sözleşme çalışmamız,
devam ediyor"
Daha önce de belirttiğimiz
gibi Türk Telekom A.Ş. tara
fından hazırlanan ve toplam
21 maddeden oluşan Servis
Sağlayıcı Sözleşmesi henüz

vermeme", "sorunu zamana bırakıp bıktır
ma" gibi icra gelenekleri karşısında toplu
mun iyi bir cevabı olacaktır.
Daracık şark kafasıyla,"fiyatları yüksek
tutarsam hem para kazanır hem de önüne
gelenin kullanmasına engel olurum" dü
şüncesini üretenlere bir ders verilmesi za
manı gelmiştir.
Devlet sırlarının toplumlardan saklanıp
saklanamayacağının tartışıldığı çağdaş
dünyanın gözüne baka baka, toplumun en
doğal bilgilenme özgürlüğünü çiğnemeye
kalkanlar karşısında sessiz kalmak, bu çağdışılığa bir anlamda ortak olmak demektir.
Bugüne kadar bu işi bu duyarsızlıkla ge
tirenlerin, böyle keskin bir yanıt yerine vı
zıldanma düzeyinde yakınmalar ve birçok
kişinin yüksek fiyatlar nedeniyle kullanı
mından caymasını bekliyor olduklarını
tahminlemek güç değildir.
Dünya bir küresel köy haline gelmiştir.
Artık "kol kırılır yen içinde kalır", "bizim
bizden başka dostumuz yoktur" gibisinden
palavralarla geçirecek vakit kalmamıştır.
Genelde INTERNET, özelde ise TUR
NET konusundaki çağdışılığı bütün dünya
ya ilan edip bu çağdışılığa yol açanları teş
hir etmek bir borç haline gelmiştir.
Ben bugünden itibaren INTERNET ileti
şimimi kesiyorum. Tüm ilgili kuruluşları da
buna katılmaya çağrıyorum.

taslak halinde. Konu hakkın
da görüştüğümüz Türk Tele
kom yetkilileri, sözleşme ça
lışmasının devam ettiğini ve
maddelerle ilgili ayrıntılı bil
giyi, ancak sözleşmenin son
halini onaylayacak olan TT
Yönetim Kurulu kararıyla
açıklayacaklarını belirtiyor
lar. Ancak, servis sağlayıcı

kuruluşlardan istenen 50 bin
dolarlık teminat mektubu
koşuluyla ilgili sorumuzu ya
nıtlayan bir yetkili şunları
söyledi:
"Bu madde üzerinde çalış
malarımız halen devam edi
yor. 50 bin dolarlık teminat
mektubu için ise çeşitli alter
natifler düşünülebilir."

