
 

 

 

 

 

T.C. 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI   Tarih : 30.12.2021 

          Sayı  : 21-028

     

Konu: Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Ücretleri 

İlgi    : 14.12.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/389 sayılı Kurul Kararı 

 

İlgide kayıtlı Kurul Kararı ile maliyet esaslı tarife belirleme yükümlülüğü olan işletmecilerin yurt 

içi sabit arabağlantı (çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma) ücretlerinin yıllar içinde değişen 

koşullar göz önünde bulundurularak güncellenmesine yönelik Kurumunuzca çalışma 

yapıldığından bahisle, 2009 yılından bu yana herhangi bir değişikliğe gidilmeksizin yürürlükte 

olan ve 3,2 Krş/Dk olarak uygulanan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecileri için yurt içi çağrı 

sonlandırma ücretlerinin kademeli olarak aşağıdaki şekilde düşürüldüğü görülmektedir; 

• 01.01.2022 – 2,80 Kr/dk 

• 01.01.2023 – 2,20 Kr/dk 

• 01.01.2024 – 1,47 Kr/dk 

Bilindiği üzere, 08.06.2021 tarih ve 2021/DK-ETD/151 sayılı Kurul Kararı ile benzer gerekçelerle 

Kurumunuz tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde mobil çağrı ücretlerinin kademeli 

olarak 01.01.2022 tarihinden itibaren düşürüldüğü bilinmektedir.  Bu kapsamda, GSM 

şebekesindeki arabağlantıya ait 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 yıllık 

kademeli ücret tarifesinin bildirimi 08.06.2021 tarihinde yapılmış olup, GSM işletmecilerine 



01.01.2021 tarihine kadar abonelerine dönük tarifelerini belirleyebilmek için yaklaşık 7 aylık 

yeterli ve makul bir süre tanınmıştır. 

01.01.2022 tarihinde geçerli olacak şekilde sabit şebekede Arabağlantı ücret tarifesi ise STH 

işletmecilerine 24.12.2021 tarihinde, yani kararın uygulanmasına 7 gün kala, bildirilmiş olup, 

birçok STH işletmecisi 2022 yılına ilişkin kamu ve özel sektör ihalelerine bu bilgiye sahip 

olmadan girmiş, ihaleleri almış ve sözleşmeleri imzalamıştır. Gerek mobil ve sabit şebeke 

işletmecileri arasındaki hakkaniyeti sağlamak gerekse de Karar tebliğ süresinin kısalığından 

ötürü oluşacak olan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini temînen yeni tarifelerin 

01.01.2022 değil, 01.01.2023 tarihinde başlamak sureti ile kademeli olarak belirlenmesi 

gerektiği düşünülmektedir. 

Ayrıca, Türk Telekom’la STH işletmecileri arasında yapılacak olan ve maliyetleri düşürecek olan 

IP arabağlantı süreci Türk Telekom’dan kaynaklanan sebeplerden ötürü gecikmiş, IP 

arabağlantıya geçiş süreci henüz tamamlanmamıştır.  Hâl böyle iken, sabit şebekede 

arabağlantı ücret tarifesinin düşürülmesinin doğru olmadığı aşikârdır. 

Bu kapsamda, ilgide kayıtlı yazının EK-2’de bildirilen yurtiçi çağrı sonlandırma ücret tarifesinde 

belirlenen tutarları kabul anlamına gelmemek ve bu hususla ilgili dava ve itiraz haklarımız saklı 

kalmak kaydıyla ilgide kayıtlı Kurul Kararı ile uygulanmak istenen sabit arabağlantı ücretlerinin 

01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 yıllık kademeli olarak onaylanmasını 

talep eder talebimize ilişkin Kurumunuz değerlendirmelerinin tarafımıza iletilmesi hususunda 

gereğini arz  ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

 

              Rıdvan UĞURLU                                                  Halil Nadir TEBERCİ 

  Genel Sekreter                    Yönetim Kurulu Başkanı 

TELKODER 

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 


