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İlgide kayıtlı yazımızda, Türk Telekom tarafından, 13 Aralık 2018 tarihinde işletmecilere elektronik
posta ile bildirilen yeni port transmisyon tarifelerine yönelik görüşlerimize yer verilmiştir. Türk
Telekom tarafından 1 Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlanması talep edilen yeni THK tarife
ücretlendirmesinin, sektörde faaliyet göstermekte olan sabit telefon işletmecileri açısından önemli
bir role sahip olması sebebi ile ilgide kayıtlı yazımıza ek olarak, Türk Telekom tarafından önerilen yeni
THK Tarifelerine yönelik değerlendirmelerimizin de Kurumunuza iletilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bilindiği üzere, Türk Telekom tarafından 13 Aralık 2018 tarihinde işletmecilere gönderilen elektronik
posta ile port transmisyon ücretlerine ek olarak yeni THK tarifelerinin de duyurusu yapılmıştır. Bu
duyurunun çok geç yapıldığı, işletmeciler açısından toplam maliyetin yönetilemeyecek şekilde
artırılmak istendiği, Enflasyonla Mücadele programı ile uyumlu olmadığı dikkat çekmekte olup,
toptan ücretlerde yapılmak istenen artışa karşın Türk Telekom’un perakende fiyatlarında herhangi
bir değişiklik olmadığı görülmektedir.

1 Ocak 2019
Sonrası Yeni
Aboneler
PSTN
ISDN BA
ISDNPA

9,92
19,84
297,6

1 Ocak 2019 öncesi Mevcut Aboneler

Ocak 2019
9,59
19,18
287,7

Temmuz 2019
9,7
19,4
291

1

Ocak 2020
9,81
19,62
294,3

Temmuz 2020
9,92
19,84
297,6

Bu kapsamda, Türk Telekom tarafından önerilen yeni THK ücretlerine ilişkin görüşlerimiz aşağıda yer
almaktadır;
1. 1 Ocak 2019 tarihine çok az bir süre kalmış olması nedeniyle, Kurum’un alacağı kararda yer
verilecek fiyatlar üzerinden işletmecilerin kendi tarifelerini belirlemeleri ve kampanya
çalışılması yapabilmeleri için zaman kalmamaktadır. Bu nedenle, yeni tarifeleri onaylayan
Kurul Kararında, yeni fiyatlar ile ilgili kampanya/tarife çalışmalarının yapılabilmesi için üç aylık
bir geçiş süreci tanınması, işletmecilerin hazırlıkları açısından önem taşımaktadır. O tarihe
kadar eski fiyatların geçerli olduğu bilgisi alınacak Kurul Kararında açıkça belirtilmelidir.
2. Alternatif işletmeciler, Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamında, 2019 yılına ilişkin kamu
kurumlarının ihalelerine THK tekliflerini 2018 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında
vermişlerdir. Teklifler verirken aylık THK PSTN maliyetleri 9,48 TL, ISDN BA maliyetleri 18,96
TL ve ISDN PA maliyetleri 284,40 TL olarak hesaplanmıştır. THK toptan ücretlerinde, Türk
Telekom tarafından yapılması planlanan söz konusu artış, alternatif işletmeciler için
öngörülebilir değildir.
3. Türk Telekom tarafından önerilen THK fiyatının onaylanmasının Enflasyonla Mücadele
programı açısından bir risk oluşturmakta olduğu değerlendirilmektedir.
4. Türk Telekom’un toptan fiyatlarda talep ettiği artışa karşın, perakende tarafta herhangi bir
zam yapmadığı görülmektedir.

Perakende fiyatların sabit tutulurken toptan ücretlerin

arttırılması fiyat sıkıştırması riskini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, olası fiyat bir
fiyat sıkıştırması uygulamasının önlenebilmesini teminen; Türk Telekom’un perakende
fiyatlarında gerekli artış yapıldıktan sonra benzer oranda toptan ücretlerinde artış yapılması
sağlanmalıdır.

Yukarıda yer alan gerekçelerle Türk Telekom’un THK toptan fiyatlarıyla ilgili artış talebinin
Kurumunuzun tarafından onaylanmaması hususundaki taleplerimizi bilgilerinize arz ederiz.
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