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Karar Tarihi : 21.03.2012 
Karar No  : 2012/DK-07/122 
Gündem Konusu             : Türk Telekom ile Turkcell ve Türk Telekom ile  
      Vodafone Arasında İşletilen Uzlaştırma   
      Prosedürleri. 
 
KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının 
hazırladığı 19/03/2012 tarihli ve B.11.6.BTK.0.07.00.00.138/18436 sayılı takrir ve ekleri 
incelenmiştir. 
 
Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından Kurumumuza iletilen 
başvuruda; Şirketlerinin hâlihazırda ilgili mevzuat ve Kurum düzenlemeleri 
çerçevesinde Videofon abonelerine görüntülü hizmet sunduğu, mobil işletmecilerin 
abonelerine görüntülü çağrı hizmeti sunmalarıyla birlikte farklı şebeke abonelerinin 
birbirlerini görüntülü arama ihtiyacının hâsıl olduğu, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ 
(Turkcell) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ (Vodafone) ile Şirketleri arasında 
hâlihazırda görüntülü çağrılara ilişkin ek protokolün bulunmadığı, ek protokol 
imzalanabilmesi kapsamında Şirketleri ile Turkcell ve Vodafone arasında çalışmaların 
bir süredir devam ediyor olmasına rağmen hâlihazırda bir sonuca varılamadığı ifade 
edilerek Kurumumuzdan uzlaştırma prosedürünün işletilmesi talep edilmiştir. Türk 
Telekom ile ilgili mobil şebeke işletmecisi temsilcilerinin katılımı ile Kurumumuz 
nezdinde yapılan uzlaştırma toplantıları ile başlatılan uzlaştırma prosedürünü 
müteakiben Türk Telekom tarafından Kurumumuza gönderilen bir yazı ile işletilen 
uzlaştırma prosedürü kapsamında talep edilen bazı hususlardan vazgeçildiğine yer 
verilmiştir. Türk Telekom’un uzlaştırma prosedürü işletilmesi talebiyle Kurumumuza 
yapmış olduğu başvuru, Kurumumuza intikal eden yazılar, tarafların katılımı ile 
Kurumumuzda yapılan uzlaştırma toplantıları ve ilgili mevzuat çerçevesinde 
değerlendirilmiş olup 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 18 ve 19’uncu 
maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 9, 11, 17 ve 18’inci maddeleri ve ilgili 
diğer mevzuat uyarınca; Türk Telekom ile Turkcell ve Vodafone arasında vuku bulan 
ihtilafa ilişkin olarak Türk Telekom tarafından yapılan müracaata ist inaden taraflar 
arasında işletilen uzlaştırma prosedürü çerçevesinde; 
 

- Turkcell şebekesinden başlatılan ve Türk Telekom şebekesinde sonlandırılan 
görüntülü çağrılar için çağrı sonlandırma ücretinin 7,75 Kr/dk olarak 
belirlenmesi, 
 

- Vodafone şebekesinden başlatılan ve Türk Telekom şebekesinde sonlandırılan 
görüntülü çağrılar için çağrı sonlandırma ücretinin 7,75 Kr/dk olarak 
belirlenmesi, 

 
- Mezkûr maddelerde yer alan görüntülü çağrılara ilişkin çağrı sonlandırma 

ücretleri ile birlikte ilgili işletmecilerin Referans Arabağlantı Tekliflerinde yer alan 
erişim sağlama yükümlülüğü hususlarının da dikkate alınmasıyla hazırlanacak 
Ek Protokollerin işbu Kurul Kararının tebliğini müteakip taraflar arasında 
imzalanarak 30 gün içerisinde Kuruma sunulması  

 

hususlarına karar verilmiştir. 


