
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi           :05.08.2010 

Karar No           :2010/DK-07/472 

Gündem Konusu          : STH işletmecileri için “Arabağlantı İndirim 

         Kampanyası. 

 

KARAR :           : 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom)’nin 03.08.2010 tarih ve 766 sayılı yazısı ile 
Kurumumuza sunulan Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecileri için “Arabağlantı İndirim 
Kampanyası” teklifine ilişkin olarak;  

 İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme 
şebeke, altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olması, 

 Tüketici menfaatlerinin gözetilmesi, 

 Hizmetin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetleri arzı 
ve yeni yatırımların özendirilmesi, 

 Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması, 

hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 13, 14 
ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri ve ilgili 
diğer mevzuat kapsamında düzenleme haklarımız saklı kalmak kaydıyla; 

1. STH İşletmecileri için Arabağlantı İndirim Kampanyası’nın ekte sunulan uygulama 
esaslarının 11.08.2010 ile 11.09.2010 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde onaylanması, 

2. Söz konusu Kampanya’nın bu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 1 (bir) iş günü 
içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması, 

3. İşbu Kurul Kararı’nın Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanması 

 

hususlarına karar verilmiştir.  

 



EK 

STH İşletmecileri İçin Arabağlantı İndirimi Kampanyası Uygulama Esasları: 

 Ev Avantaj tarifesinde olup, STH işletmecilerinden A tipi hizmet almakta olan 

gerçek kişi abonelerle sınırlı olmak üzere, Türk Telekom santrallerinde başlatılan 

ve sonlandırılan çağrılar için geçerli olacak, arabağlantı çağrı başlatma ve 

sonlandırma ücreti (Lokal, Alan içi, Alan dışı) aşağıdaki koşullar çerçevesinde 

belirlenecektir. 

 Söz konusu uygulama GSM/GMPCS ve Rehberlik Hizmeti işletmecileri için 

geçerli olmayacaktır. 

 Arabağlantı için yapılacak indirim; Türk Telekom şebekesinde başlatılan ve 

sonra Türk Telekom şebekesinde sonlandırılan çağrılar (Lokal, Alan içi, Alan 

dışı) için geçerli olacaktır.  

 Çağrı sonlandırma trafiği için yapılacak indirim, çağrı başlatma trafiğine 

uygulanacak indirim kadar olacaktır. 

 İndirimler 11 Ağustos 2010 ile 11 Eylül 2010 tarihleri arasında geçerli olacaktır, 

abone başına 3000 dk üst sınır uygulanacaktır.  

 Kampanya 11 Ağustos 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulanacak 

olup 11 Eylül 2010 tarihine kadar geçerlidir. 

 05.05.2010 tarih ve 2010/DK-07/273 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan arabağlantı 

indirim kampanyasından faydalanan STH işletmecileri, talep etmeleri halinde bu 

kampanyadan da faydalanabilir. 

 
(*)    Tüm vergiler hariçtir. 
(**) Abone başına 3.000 dakikayı aşan trafik için bu kampanya kapsamında herhangi bir 
indirim yapılmayacaktır. 

 

 Lokal İndirimli 
Dakika Ücreti 

(Kr) (*) 

Alan İçi İndirimli 
Dakika Ücreti (Kr) (*) 

Alan Dışı 
İndirimli Dakika 

Ücreti (Kr) (*) 

Çağrı Başlatma 
Arabağlantı Ücretleri 

0,0 0,0 0,0 

Çağrı Sonlandırma 
Arabağlantı Ücretleri 

0,0 0,0 0,0 


