BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Gündem Konusu

: 07.11.2012
: 2012/DK-07/570
: Türk Telekom RAT'ında ve 2009/DK-07/440
Sayılı Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılması.

KARAR
:Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.
Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından referans arabağlantı teklifine
ilişkin olarak Kurumumuza sunulan görüşler ve değişiklik önerileri değerlendirilmiş
olup 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6 ve 19’uncu maddeleri,
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 11’inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde; yurt dışı kaynaklı çağrılara ilişkin olarak; başta CLI (Calling Line
Identification - Arayan Taraf Bilgisi)
düzenlemeleri olmak üzere ilgili mevzuat
kapsamında oluşabilecek aykırılıkların giderilmesi veya ülkemizin taraf olduğu
ikili/çok taraflı uluslararası anlaşmalara uyumluluğun sağlanması gibi hususlar için
Kurumun düzenleme yapma hakkı saklı kalmak kaydı ile
1) Türk Telekom tarafından, yurtdışından kaynaklanan ve kendi şebekesindeki
coğrafi ve coğrafi olmayan numaralara doğru yapılan aramalarda, kendisi
tarafından doğrudan yurtdışı işletmeciler ile anlaşmaya varılarak taşınan ve
sonlandırılan çağrıların sonlandırma ücretlerinin, yurtdışından kaynaklanan ve
diğer İşletmeciler tarafından taşınarak Türk Telekom’a iletilen çağrıların
sonlandırma ücretinin altında belirlenmemesi kaydıyla Türk Telekom Referans
Arabağlantı Teklifi’nde yapılan Ek-1’deki değişikliğin onaylanması,
2) “STH Çağrı Sonlandırma Ücretlerinin Belirlenmesi”ne ilişkin olarak alınan
26.08.2009 tarih ve 2009/DK-07/440 sayılı Kurul Kararı’nın ekinin Ek-2’de yer
aldığı şekilde değiştirilmesi,
3) Türk Telekom’un yabancı ülke işletmecileri ile yapacağı arabağlantı
anlaşmalarında yer alan Türk Telekom şebekesinde çağrı sonlandırma
ücretlerinin listesinin anlaşmanın imzalanmasını müteakip 15 (onbeş) gün
içerisinde Kurumumuza sunulması,
4) İşbu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, mevcut Referans
Arabağlantı Teklifinin ilgili bölümlerinde Türk Telekom tarafından gerekli
değişikliklerin yapılarak internet sayfasında yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.

EK-1
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON AŞ REFERANS ARABAĞLANTI TEKLİFİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILACAK HUSUSLAR

Türk Telekomünikasyon AŞ Referans Arabağlantı Teklifi’nin;
1) ‘Türk Telekom Coğrafi Numaralarında Sonlandırma Ücretleri’ başlıklı 3.1.1.1’inci
maddesinin;
“İşletmecinin, Arabağlantı Sistemleri yoluyla Türk Telekom’un coğrafi numaralarında
sonlandırılmak üzere gönderdiği yurtiçinden başlayan Çağrılar için İşletmeci Türk
Telekom’a;
• Yerel Kademede net 1,39 Kr/dk.
• Alan İçinde net 1,71Kr/dk.
• Alan Dışında net 2,70 Kr/dk.
01.04.2010 tarihi itibariyle;
• Yerel Kademede net 1,39 Kr/dk.
• Alan İçinde net 1,71Kr/dk.
• Alan Dışında net 2,24 Kr/dk.
öder.”
2)

‘Türk Telekom’un Coğrafi Olmayan Numaralarında (0850’li Numaralar) Sonlandırma
Ücretleri’ başlıklı 3.1.1.2’nci maddesinin;
“Türk Telekom’a tahsisli coğrafi olmayan numaralara doğru yurtiçinden başlayan
çağrıların; IP şebekesine aktarıldığı santralin (söz konusu hizmetin sunulabilmesi için
gerekli olan Convergence Gateway (CGW) cihazının bulunduğu santraller) bulunduğu
il sınırları içinde teslim edilmesi durumunda çağrı sonlandırma ücreti 1,71 Kr/dk;
çağrıların IP şebekesine aktarıldığı santralin bulunduğu il dışındaki illerde bulunan
santrallerden teslim edilmesi durumunda ise çağrı sonlandırma ücreti 2,24 Kr/dk’dır.”

3) ‘444XXXX Numaralarında Çağrı Sonlandırma Ücretleri’ başlıklı 3.1.1.4’üncü
maddesinin;
“İşletmecinin,

Arabağlantı Sistemleri yoluyla

Türk Telekom’un 444XXXX

yapısındaki numaralarında sonlandırılmak üzere gönderdiği yurtiçinden başlayan
çağrılar için İşletmeci Türk Telekom’a 01.04.2012 tarihi itibariyle 1,87 kr/dk öder.”
şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

EK–2

SABİT TELEFON HİZMETİ (STH) İŞLETMECİLERİNİN ŞEBEKELERİNDE
ÇAĞRI SONLANDIRMA ÜCRETİ

Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerinden çağrı sonlandırma hizmeti alacak işletmecilere
STH işletmecileri tarafından sunulan çağrı sonlandırma hizmetine karşılık olarak; konuya
ilişkin yapılan müzakerelerden bir sonuç alınamaması halinde, anlaşmazlığın vuku bulduğu
tarihten itibaren geçerli olmak üzere yurtiçinden başlayan çağrılar için uygulanacak STH
Şebekelerinde Çağrı Sonlandırma Ücret Tarifesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

STH İşletmecilerinin Şebekelerinde
Çağrı Sonlandırma Ücreti (Kr/dk)

3,20

- Ücretler nettir (vergiler hariçtir).

