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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 14.12.2021 
Karar No : 2021/UK-ETD/390 
 
Gündem Konusu : Uzlaştırma Talebi (SMS Çağrı Sonlandırma Ücretleri 

(TT Mobil – Turkcell – Vodafone – Posta Güvercini)) 
 
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
25.08.2021 tarihli ve 2021-CCRA-5942 sayılı Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (Vodafone) yazısıyla 
Vodafone ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell); 25.08.2021 tarihli ve 2021-CCRA-5944 sayılı 
Vodafone yazısıyla Vodafone ile TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. (TT Mobil); 16.09.2021 tarihli ve 
146409 sayılı TT Mobil yazısıyla TT Mobil ile Turkcell; 22.09.2021 tarihli ve 66837 sayılı Posta 
Güvercini İletişim ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi (Posta Güvercini) yazısıyla; Posta Güvercini ile 
Turkcell ve Posta Güvercini ile Vodafone arasında SMS çağrı sonlandırma hizmetleri için çağrı 
sonlandırma ücretlerinde anlaşmazlık vukua geldiği belirtilerek, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca uzlaştırma talebinde bulunulmuş ve söz konusu başvurulara 
ilişkin Kurumumuzca ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taraflar arasında uzlaştırma süreçleri 
işletilmiş olup, Vodafone, TT Mobil ve Posta Güvercini’nin uzlaştırma taleplerine ilişkin ilgili tarafların 
Kurumumuza göndermiş olduğu yazıların, uzlaştırma toplantılarında ileri sürülen görüşlerin, ilgili 
mevzuatın ve Kurumumuz düzenlemelerinin göz önünde bulundurularak; 
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 15 ve 18’inci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı 
Yönetmeliği’nin 5, 6, 9 ve 18’inci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 
Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla; 
 
1. İşletilen uzlaştırma prosedürleri çerçevesinde mobil şebeke işletmecileri tarafından sunulan yurt içi 

SMS çağrı sonlandırma hizmeti için; Ek’te yer alan ücretlerin uygulanması, 
 
2. Mobil şebeke işletmecilerinin şebekelerinde sonlandırılacak SMS çağrıları için uygulanacak ücret 

konusunda söz konusu hizmeti talep eden işletmeci(ler) ile yapılan müzakerelerden sonuç 
alınamaması hâlinde, anlaşmazlığın vuku bulduğu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Ek’te yer 
alan ücretlerin yurt içi SMS çağrı sonlandırma ücreti olarak belirlenmesi, 

 
3. 01.01.2024 tarihinden sonraki dönemde işletmeciler arasında mobil şebeke işletmecilerinin 

şebekelerinde sonlandırılacak SMS çağrılar için uygulanacak ücret konusunda anlaşma 
sağlanamaması durumunda, 01.01.2024 tarihinden itibaren Kurumumuza tekrar uzlaştırma 
prosedürü işletilmesi talebi ile başvurulabileceği, 

 
4. İşletilen uzlaştırma prosedürleri çerçevesinde, 27.09.2011 tarihli ve 2011/DK-07/501 nolu Kurul 

Kararı’nda yer verilen hükümler saklı kalmak kaydıyla; uzlaştırma tarafı işletmeciler arasındaki 
sözleşmelerde yabancı şirketler adına yurtiçinde başlatılan SMS çağrılarının yurtiçi SMS çağrı 
sonlandırma ücretinden farklı ücretlendirilmesine dair hükümlere yer verilmemesi, 

 
5. SMS hizmetinin A2P SMS – P2P SMS şeklinde ayrıştırılmasına ilişkin TT Mobil talebinin daha 

önce 27.09.2021 tarihli ve 2021/DK-SRD/301 nolu Kurul Kararı’nın 2’nci maddesi ile reddedildiği 
dikkate alındığında; SMS hizmetinin A2P SMS – P2P SMS şeklinde ayrıştırılmasına yönelik 
uzlaştırma taleplerinin reddedilmesi 

 
hususlarına karar verilmiştir. 
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MOBİL ŞEBEKELER İÇİN YURTİÇİ SMS ÇAĞRI SONLANDIRMA ÜCRETLERİ  

(Kr/Adet) 

 

Yürürlük tarihi SMS Çağrı Sonlandırma Ücreti  

01.04.2022 0,80 

01.01.2023 1,00 

01.01.2024 1,20 
 

 Ücretler nettir (vergiler hariçtir). 
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