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Daha önce B Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmeti sunan işletmeciler için 02.10.2006 tarih 
ve 2006/DK-10/613 sayılı Kurul Kararı ekinde yer alan Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi 
Yöntemi ile Yapılan Aramalara İlişkin Faturalama Hizmeti Sağlama Yükümlülüğüne 
İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında Türk Telekom’a getirilmiş olan ve halihazırda 
yürürlükte olan “Faturalama Hizmeti Sağlama Yükümlülüğüne ilişkin Usul ve Esaslar” 
kapsamında arama bazında taşıyıcı seçimi yöntemiyle Sabit Telefon Hizmeti sunan 
işletmeciler için devam ettirilen Faturalama Hizmeti Sağlama Yükümlülüğüne ilişkin 
olarak  

- Sabit telefon hizmeti piyasasında yer alan işletmeciler arasında gerçekleşen fiyata 
dayalı rekabete ilave olarak hizmet kalitesi bazında da rekabetin sağlanmasının ve bu 
kapsamda söz konusu piyasada yapılacak olan yatırımların artırılmasının temini ve 

- Arama bazında taşıyıcı seçimi yöntemi ile sabit telefon hizmeti sunmak üzere 
yetkilendirilmiş işletmecilerden yıllık ciro bazında belirli bir büyüklüğe ulaşanların sabit 
telefon hizmeti piyasasındaki son kullanıcıların algısında kendi işletmeci hüviyetlerini 
güçlendirmelerinin sağlanması amacıyla 

Mevcut Usul ve Esaslar’ın 5’inci maddesinin 2’nci bendinde yer alan “Kurum 
tarafından gerekli görülen hallerde, Türk Telekom'un faturalama hizmeti sağlama 
yükümlülüğü gözden geçirilerek muafiyet tanınması dahil tedbirler alınabilir.” ifadesi 
kapsamında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’ye muafiyet tanınması ihtiyacı hasıl olmuştur.  

Bu amaçla; 

1. Arama bazında taşıyıcı seçimi yöntemi ile sabit telefon hizmeti sunmak üzere 
yetkilendirilmiş olan işletmecilerden yıllık cirosu 10.000.000 TL’yi aşan işletmeciler 
için Türk Telekom’a getirilmiş olan faturalama hizmeti sağlama yükümlülüğüne 
ilişkin muafiyet getirilmesi,  

2. Muafiyet getirilen işletmecilerin, Türk Telekom’dan faturalama yükümlülüğü 
kapsamında almış oldukları hizmetleri yerine getirebilmeleri için 3 ay içerisinde 
gerekli hazırlıkları tamamlamaları ve bu süreçte Türk Telekom’dan faturalama 
hizmeti almaya devam edebilmeleri, 

3. Her takvim yılının sonunda söz konusu ciro kontrolünün işletmecinin kendisi 
tarafından yapılması, kontrol sonunda birinci madde kapsamına girilmesi durumunda 
ikinci madde kapsamındaki hazırlıkların yapılması ve konu hakkında Türk 
Telekom’un haberdar edilmesi, 

4. Üçüncü maddede ifade edilen kontrol sonucunda daha önce kendisine yönelik 
muafiyet getirilen ancak mevcut takvim yılı itibariyle belirlenmiş olan cironun 
altında kalmış olan işletmeci veya işletmeciler için getirilmiş olan muafiyetin 
geçerliliğini yitirmesi,  



5. Faturalama hizmetine ilişkin muafiyet kapsamına alınan arama bazında taşıyıcı 
seçimi yöntemi ile sabit telefon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olan işletmeci 
veya işletmecilerin fatura gönderimine ilişkin hususları Türk Telekom ile karşılıklı 
müzakereler neticesinde en geç 2 ay içerisinde belirlemesi, uzlaşmazlık olması 
halinde Kurum tarafından hüküm ve koşulların belirlenmesi, 

6. Türk Telekom tarafından faturalama hizmetine ilişkin muafiyet kapsamına alınan 
işletmeci veya işletmecilerin fatura basım ve dağıtımına ilişkin, ücret ve/veya abone 
verilerinin güvenli aktarımı dahil tüm hususlarda azami kolaylık ve özenin 
gösterilmesi,  

 hususlarına oy birliği ile karar verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 

 


