07.05.2009 tarih ve 2009/DK-07/228 sayılı Kurul Kararı:
“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 9’uncu, Geçici 2’nci ve 18’inci maddeleri,
Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin A-14
numaralı Eki’nin 4’üncü maddesi, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesi,
30.10.2008 tarih ve 2008/DK-08/613 sayılı Kurul Kararı, 18.07.2007 tarih ve 2007/DK10/389 sayılı Kurul Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Kurumumuzun düzenleme
hakları saklı kalmak kaydıyla,
1. 10.01.2007 tarih ve 2007/DK–10/18 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda Türk
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) ile Uzak Mesafe Telefon Hizmeti
(UMTH) işletmecileri arasında imzalanmış olan A ve B Tipi UMTH’ye ilişkin
Arabağlantı Sözleşmelerine Ek Protokoller ile anılan sözleşmelerin genelinin
işletmecinin yetkisi dahilinde sunulan tüm hizmetleri kapsayacak şekilde
genişletildiği de dikkate alınarak;
a. Sabit Telefon Hizmeti (STH) sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin
başlatacakları “Taşıyıcı Ön Seçimi Yöntemi” (A Tipi) çerçevesinde
doğrudan 7 hanenin çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilecek şehir içi
çağrılar, “Taşıyıcı Seçimi Yöntemi” (B Tipi) çerçevesinde “10XY + 7”
hanenin çevrilmesi suretiyle gerçekleştirilecek şehir içi çağrılar ve “İki
Kademeli Arama Yöntemi” (C Tipi) çerçevesinde gerçekleştirilecek şehir
içi çağrıların, mevcut Türk Telekom sinyalleşme şebekesinde ulusal
çağrılar için kullanılan sinyalleşme standartlarına uygun olarak ilgili
işletmecilerin şebekelerine yönlendirilmesinin ve
b. STH sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin, sonlandırılmak üzere
başında İl Alan Kodunun bulunduğu 7 Haneli Abone Numarası ile Türk
Telekom’a teslim edecekleri şehir içi çağrıların sonlandırılmasının
Türk Telekom tarafından mevcut arabağlantı sözleşmeleri kapsamında sağlanması,
2. Yukarıda yer alan hususları haleldar etmemek kaydıyla, Türk Telekom ile A, B ve
C Tipi UMTH’ye ilişkin Arabağlantı Sözleşmeleri imzalamış olan işletmeciler ve
Türk Telekom tarafından EK-1’de yer verilen düzeltmelerin yerine getirildiği
sözleşme değişikliklerinin 30 gün içerisinde Kurumumuza sunulması hususunun
adı geçen işletmecilere tebliğ edilmesi,

3. Müşterilerin veya müşterilerin yazılı yetki verdiği işletmecilerin Taşıyıcı Ön
Seçimi Yöntemi (A Tipi) çerçevesinde STH’ye yönlendirme ve yönlendirmeyi
iptal taleplerine ilişkin başvurularının, mevcut sözleşme hükümleri çerçevesinde
Türk Telekom tarafından karşılanabilir olmasının sağlanması,
4. İşletmecilerin talep edeceği arabağlantı sistemlerinin kurulması, ek kapasite
taleplerinin karşılanması, arızaların giderilmesi, arabağlantı testlerinin yapılması
ve Taşıyıcı Ön Seçimi Yöntemi çerçevesinde (A Tipi) STH’ye yönlendirme ve
yönlendirmeyi iptal taleplerine ilişkin başvuruların karşılanması hususları başta
olmak üzere, Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi’ne ek olacak şekilde,
arabağlantıya ilişkin usul, esas ve müeyyideleri kapsayan “Hizmet Seviyesi
Taahhüdü”nün Türk Telekom tarafından 30 gün içerisinde Kurumumuza
sunulması,
5. Taşıyıcı Ön Seçimi (A Tipi), Taşıyıcı Seçimi (B Tipi) ve İki Kademeli Arama
Yöntemi (C Tipi) çerçevesinde sunulacak hizmetleri kapsayacak şekilde ilk defa
arabağlantı sözleşmesi imzalayacak STH işletmecileri ile tek bir arabağlantı
sözleşmesi tanzim edilmesi hususunun Türk Telekom’a tebliğ edilmesi,
6. a. STH sunmak üzere yetkilendirilecek UMTH işletmecileri ile Türk Telekom
arasında imzalanmış olan mevcut A, B ve C tipi UMTH’ye ilişkin arabağlantı
sözleşmelerinin değiştirilmesi aşamasında söz konusu işletmecilerden; teminat
mektubu ve/veya ilave teminat mektubu miktarı ve şartlarına ilişkin mevcut
sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilave teminat mektubu talep
edilmemesi,
b. İşletmecilerin Türk Telekom’a daha önce UMTH kapsamında vermiş oldukları
teminat mektuplarının, mevcut sözleşme hükümleri çerçevesinde İşletmeciler
tarafından sunulacak STH kapsamında geçerli olması; bu kapsamda, ilave teminat
mektubu da dâhil olmak üzere, İşletmeciler adına mevcut arabağlantı sözleşmeleri
kapsamında

önceden

düzenlenmiş

ve

düzenlenecek

olan

tüm

teminat

mektuplarının bedellerinin bir bütün olarak ele alınması ve söz konusu bedellerin,
İşletmecilerin Taşıyıcı Ön Seçimi Yöntemi (A Tipi), Taşıyıcı Seçimi Yöntemi (B
Tipi) ve İki Kademeli Arama Yöntemi (C Tipi) kapsamındaki tüm çağrı başlatma
ve sonlandırma trafiklerinin toplamının esas alınması suretiyle belirlenmesi,
7. İşbu Kurul Kararı’nın Kurumumuz internet sayfasında yayımlanması”
hususlarına karar verilmiştir.

EK-1
Sabit Telefon Hizmeti (STH) Sunmak Üzere Yetkilendirilecek Uzak Mesafe Telefon
Hizmeti (UMTH) İşletmecileri ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. Arasında
İmzalanmış Olan Mevcut A, B ve C Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetlerine İlişkin
Arabağlantı Sözleşmelerinde Yapılması Gereken Düzeltmeler

1) A, B ve C Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetlerine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri ve bu
Sözleşmelere Ek olarak tanzim edilen Protokoller içerisinde yer alan tüm “Uzak Mesafe
Telefon Hizmeti” ifadelerinin “Sabit Telefon Hizmeti” ve tüm “UMTH” ifadelerinin “STH”
şeklinde değiştirilmesi,
2) A, B ve C Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetlerine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri
içerisinde yer alan;


Tanımlar bölümüne “Sabit Telefon Hizmeti (STH): İşletmecilere ait her türlü
telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak
Kullanıcılara il içi ve/veya iller arası ve/veya uluslararası telefon hizmeti sunulması”
ifadesinin eklenmesi,



Tanımlar bölümünde yer alan “İlgili Mevzuat” tanımının “5809 sayılı Elektronik ve
Haberleşme Kanunu ve bu Kanunun uygulanma usul ve esaslarını gösteren Kurum
düzenlemeleri,” olarak değiştirilmesi,

3) A ve B Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetlerine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri ve bu
Sözleşmelere Ek olarak tanzim edilen Protokoller içerisinde yer alan tüm “Şehirlerarası ve
Uluslararası” ifadelerinin başına “Şehir içi,” ifadesinin eklenmesi,
4) A ve B Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetlerine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri içerisinde
yer alan;


5.1.1.2. ve 5.1.1.4. maddelerinin sonuna, “Türk Telekom’un İşletmeci için daha önce
Uzak Mesafe Telefon Hizmeti kapsamında kurmuş olduğu Port’lar, İşletmeci tarafından
Sabit Telefon Hizmeti kapsamında kullanılabilecektir.” ifadesinin eklenmesi,



5.16.12 maddesindeki “(Şehirlerarası (Çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma
noktalarının farklı illerde olduğu) arama = 0+10 rakam, Uluslararası (Çağrı başlatma
noktasının Türkiye’de, Çağrı sonlandırma noktasının Türkiye dışında olduğu) arama=
00+15 rakam)” ifadesinin, “(Şehir içi (Çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma
noktalarının aynı ilde olduğu) arama = 7 rakam, Şehirlerarası (Çağrı başlatma ve çağrı
sonlandırma noktalarının farklı illerde olduğu) arama = 0+10 rakam, Uluslararası

(Çağrı başlatma noktasının Türkiye’de, Çağrı sonlandırma noktasının Türkiye dışında
olduğu) arama= 00+15 rakam)” şeklinde değiştirilmesi,


7.1.7. maddesinin ilk paragrafının sonuna “İşletmecinin, Kurum tarafından kendisine
daha önce UMTH kapsamında tahsis edilen ve Türk Telekom şebekesinde tanımlanmış
olan taşıyıcı seçim kodunu STH kapsamında kullanmaya devam etmesi halinde, Türk
Telekom’a ilave bir ödeme yapması gerekmeyecektir.” ifadesinin eklenmesi,

5) A Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri içerisinde yer
alan;


5.16.14 maddesinin “Müşterinin, “ 6 < > 17 dijit arasında aranılan numara”
formatında çevireceği numara ulusal bir numara ise mevcut Türk Telekom Sinyalleşme
şebekesinde ulusal çağrılar için kullanılan sinyalleşme standartlarına uygun olarak,
uluslararası bir numara ise mevcut Türk Telekom Sinyalleşme şebekesinde kullanılan
sinyalleşme standartlarında olduğu gibi “Inter Digit Time Out” süresinden sonra
İşletmeci Şebekesine yönlendirilecektir.” şeklinde değiştirilmesi,



6.1.1.2 maddesinde yer alan ““0” veya “00” çevirmek suretiyle” ve “şehir içi
aramaları (2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 ile başlayan 7 haneli numara grubu),” ifadelerinin
çıkarılması,

6) B Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri içerisinde yer
alan;


5.16.14 maddesinin “Müşterinin, "10XY + 6 < > 17 dijit arasında aranılan numara)"
formatında çevireceği numara ulusal bir numara ise mevcut Türk Telekom Sinyalleşme
şebekesinde ulusal çağrılar için kullanılan sinyalleşme standartlarına uygun olarak,
uluslararası bir numara ise mevcut Türk Telekom Sinyalleşme şebekesinde kullanılan
sinyalleşme standartlarında olduğu gibi “Inter Digit Time Out” süresinden sonra
İşletmeci Şebekesine yönlendirilecektir.” şeklinde değiştirilmesi,



5.16.14 maddesinde yer alan “ile şehiriçi (Çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma
noktalarının aynı il sınırları içerisinde olduğu) aramalar” ifadesinin çıkarılması,

7) C Tipi Uzak Mesafe Telefon Hizmetine İlişkin Arabağlantı Sözleşmeleri içerisinde yer
alan;


7.1.7. maddesinin ilk paragrafının sonuna “İşletmecinin, Kurum tarafından kendisine
daha önce UMTH kapsamında tahsis edilen ve Türk Telekom şebekesinde tanımlanmış
olan 10 haneli numarayı STH kapsamında kullanmaya devam etmesi halinde, Türk
Telekom’a ilave bir ödeme yapması gerekmeyecektir.” ifadesinin eklenmesi,

gerekmektedir.

