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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 26.03.2014 
Karar No  : 2014/DK-SRD/172 
Gündem Konusu : Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi - 
   THK ve Fiyat Sıkıştırması Yükümlülükleri. 
 
KARAR :Sektörel Rekabet Dairesi Başkanlığının 
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun  “İşletmecinin ilgili pazarda etkin piyasa 

gücüne sahip olduğunun belirlenmesi halinde; Kurum, fiyat sıkıştırması, yıkıcı 

fiyatlandırma gibi rekabeti engelleyici tarifelerin önlenmesi için gerekli düzenlemeleri 

yapar ve uygulamaları denetler” hükmünü havi 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası, 

14’üncü maddesinin (h) bendi, 15 ve 16’ncı maddeleri ile Pazar Analizi Yönetmeliği’nin 

‘Yükümlülüklerin getirilmesi’ başlıklı 10’uncu maddesinin 3 ve 5’inci fıkraları, 13’üncü 

maddesinin ikinci fıkrası başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; 

03/01/2013 tarihli ve 2013/DK-SRD/06 sayılı Kurul Kararıyla Sabit Şebekede Çağrı 

Başlatma Pazarında Etkin Piyasa Gücü’ne sahip işletmeci olduğuna karar verilen Türk 

Telekomünikasyon AŞ’ye getirilen yükümlülüklere ek olarak uygulanmak üzere; 

 Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerinin abonelerinin sabit şebeke işletmecisi 

ile olan ilişkisini tamamen sona erdirerek sadece STH işletmecisinin abonesi 

olabilmesi ve dolayısıyla erişim ve arama hizmetlerinin ilgili STH işletmecisi 

tarafından abonelere paket olarak sunulabilmesi için uygulanması gereklilik arz 

eden Toptan Hat Kiralama (THK) hizmeti sunma yükümlülüğünün ilgili pazar 

koşullarında rekabetin tesisi ve geliştirilmesini teminen Sabit Şebekede Çağrı 

Başlatma Pazarı kapsamında getirilmesi ve 

 THK (ve bu hizmetin ayrılmaz bir unsuru olan Taşıyıcı Ön Seçimi (TÖS) hizmeti) 

ya da tek başına Taşıyıcı Seçimi (TS) hizmeti üzerinden sunulacak arama 

hizmetlerinin, rekabetçi fiyat sınırları içerisinde sunulabilmesini sağlayacak fiyat 

sıkıştırması yükümlülüğü ve testinin anılan hizmetler (THK ve TÖS ya da sadece 

TS) bakımından Kurumun belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde 

uygulanmasını 

teminen, 

 Pazar Analizi Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde; 

öngörülen ve 

o Takrir Eki-1’de yer alan Toptan Hat Kiralama Yükümlülüğü Nihai 

Dokümanı ve 

o Takrir Eki-2’de yer alan Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai 

Dokümanında 

yer verilen yükümlülüklerin; muhtevası, kapsamı ve uygulanma detaylarının çok 

yönlü etkileri göz önünde bulundurularak, 

 01.01.2014 - 01.07.2014 tarihlerini kapsayan geçiş sürecini müteakiben 

01.07.2014 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere 
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onaylanması ve Sabit Şebekede Çağrı Başlatma Pazar Analizi dokümanına 

eklenmesi, 

 Söz konusu yükümlülükleri içeren dokümanları ve bu dokümanlara ilişkin alınan 

kamuoyu görüşleri ile bunlara yönelik Kurumumuz değerlendirmelerini içeren 

o Takrir Eki-3’te yer alan Toptan Hat Kiralama Yükümlülüğü Dokümanı 

(Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman), 

 Takrir Eki-4’te yer alan Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Dokümanı 

(Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman), 

o Takrir Eki-5’te yer alan Toptan Hat Kiralama Yükümlülüğü Dokümanı 

(Kamuoyu Görüşünün Alınmasına İlişkin Doküman) ile 

o Takrir Eki-6’da yer alan Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Dokümanının 

(Kamuoyu Görüşünün Alınmasına İlişkin Doküman) 

birlikte Kurum internet sitesinde yayımlanması 

hususlarına karar verilmiştir. 


