
 
 

Sayı : E-94591649-133-65960

Konu :Kurul Kararı Tebliği - Türk Telekom
Referans Arabağlantı Teklifi (RAT)'ne
İlişkin Düzenlemeler (IP Arabağlantıya
Geçiş)

 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 

İlgi : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli ve 2021/DK-ETD/304 sayılı Kurul
Kararı.

 
İlgide kayıtlı Kurul Kararı ile;

"

01.12.2020 tarihli ve 2020/DK-SRD/324 sayılı Kurul Kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk
Telekom); Sabit Şebekede Çağrı Sonlandırma Pazarında Etkin Piyasa Gücüne (EPG) sahip
işletmeci olarak belirlenmiş ve ilgili pazarda Türk Telekom'a getirilen erişim ve arabağlantı
sağlama yükümlülüğüne ilişkin olarak "1 Temmuz 2021 tarihine kadar belirlenen bir geçiş
sürecinin akabinde, talep edilmesi halinde, IP arabağlantının sağlanması, bu süreçte IP
arabağlantının sağlanmasını teminen tüm çalışmaların tamamlanması." ifadelerine yer verilmiş,
Türk Telekom'un 11.03.2021 tarihli ve 43067 sayılı yazısı ile şirketleri tarafından IP arabağlantı
geçiş ile ilgili Referans Arabağlantı Teklifi'nde gerçekleştirilmesi planlanan değişiklikler
Kurumumuza iletilmiş ve 24.03.2021 – 16.04.2021 tarihleri arasında Türk Telekom tarafından
Kurumumuza gönderilen söz konusu Referans Arabağlantı Teklifi hükümleri Kurumumuz internet
sayfasında yayımlanmak marifetiyle kamuoyu görüşlerine başvurulmuş,
29.06.2021 tarihli ve 2021/DK-SRD/182 sayılı Kurul Kararı ile IP arabağlantıya geçiş için
01.10.2021 tarihine kadar ilave süre verilmesine ilişkin Türk Telekom'un talebi onaylanmış

olup söz konusu süreçte; toplanan kamuoyu görüşleri, işletmeciler ile yapılan yazışmalar ve
gerçekleştirilen toplantılarda dile getirilen hususlar dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler
neticesinde;
 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 4, 6, 19 ve 20'nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı
Yönetmeliği'nin 11 ile 12'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;
 
 1. Ek'te yer alan "Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi"nde yapılan tadillerin; 01.10.2021

tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanması,
 
 2. İşbu Kurul Kararı ile değiştirilen "Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi"nin Kurumumuz

internet sayfasında yayımlanması,
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Muhammet GÜNGÖR
Başkan a.

Daire Başkanı V.

 
 3. İşbu Kurul Kararı'nın tebliğ tarihini müteakip  içerisinde, "Türk Telekom Referans7 (yedi) gün

Arabağlantı Teklifi"nin ve TDM arabağlantının kapatılacağı tarihin;
 a. Kolay ve sürekli erişilebilir bir biçimde Türk Telekom tarafından şirketlerinin internet sayfasında

yayımlanması
 b. Türk Telekom ile arabağlantısı olan işletmecilere, Türk Telekom tarafından duyurulması,

 
 4. Türk Telekom ile hâlihazırda arabağlantısı olan işletmeciler için, TDM arabağlantıdan IP

arabağlantıya geçiş aşamasındaki işlemlerin ve santral aktarımının; mezkûr sebepler ile oluşabilecek
herhangi bir tanımlama ücreti, kiralık devre iptal/tesis, nakil vb. ücret alınmaksızın gerçekleştirilmesi,

 
 5. IP Arabağlantıya geçiş aşamasında Türk Telekom tarafından yapılacak olan santral aktarımlarının ve

tanımlamalarının; işletmeciler ile irtibat halinde ve trafiklerde bir aksamaya sebebiyet verilmeden
tamamlanması,
 
 6. TDM arabağlantının Türk Telekom tarafından;

 a. 01.01.2024 tarihinde sonlandırılabileceği ve
 b. Şebekesinde TDM arabağlantı yapılan işletmeci kalmaması halinde  öncesinde1 (bir) ay

Kurumumuza bilgi vermek ve işletmecilere duyurmak kaydıyla; TDM arabağlantının 01.01.2024
tarihinden önce de kapatılabileceği,
 
 7. IP arabağlantı için geçici arabağlantı (çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma) ücretinin;  tek kademe

 " " olarak uygulanması"olarak 01.01.2022 tarihine kadar 1,71 Kr/dk
 
hususlarına karar verilmiştir.

Gereğini rica ederim.
 

 

Ek: Türk Telekom Referans Arabağlantı Teklifi'ne İlişkin Tadiller (8 Sayfa)
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