17.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/106 sayılı Kurul Kararı ile;
“Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) tarafından, 2010 yılında Şirketleri tarafından
sunulması gereken ilgili Referans Tekliflerin (Referans Al-Sat, IP/ATM VAE Teklifleri,
REYET ve ROYTEPT) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketlerince 2011 yılı içinde
hazırlanması ve gönderilmesine yönelik taleplerini hâvi 18.01.2010 tarih ve 50 sayılı yazısı
ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiş olup bu çerçevede;

-

Referans tekliflerin onaylanması sürecinin sonunda ortaya çıkacak yeni Tekliflerin
dinamik elektronik haberleşme sektörünün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap vermesi
ve pozitif çıktılar ortaya koymasına yönelik her türlü görüş, somut öneri ve talebin
her zaman Kurumumuz değerlendirmelerine açık olduğu,

-

Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi 3’üncü fıkrası “…
işletmeciler değişen pazar koşullarının ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği
durumlarda Kuruma gönderdikleri referans erişim tekliflerinde değişiklik yapılmasını
teklif etme hakkına sahiptir. Yeni teklifler onaylanıncaya kadar mevcut referans
erişim teklifleri geçerliliğini korur.” hükmü gereği her zaman mevcut referans
tekliflerin ilgili tarafların görüş ve değerlendirmeleri de dikkate alınarak gözden
geçirilmesi/değiştirilmesinin mümkün olduğu,

-

Sektör temsilcilerinin referans tekliflere yönelik öneri ve taleplerini yukarıda
zikredilen şartlar ortaya çıktığında Kurumumuza sunabilecekleri de dikkate alınarak,
sektörün ihtiyaç duyduğu konulara öncelik verilerek 2010 yılında Türk Telekom
Referans Erişim Tekliflerinin yayımlanması, yeni teklif taslaklarının ise 2011 yılında
Kurumumuza sunulmasının uygun olacağı

değerlendirilmektedir. Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda Türk Telekom’un
2010 yılında sunması gerekli olan Referans Erişim Tekliflerini (Referans Al-Sat, IP/ATM
VAE Teklifleri, REYET ve ROYTEPT) 2011 yılı içinde ilgili mevzuat kapsamında
sunmasını teminen;
 Abone hareketleri ve yalın DSL uygulamasına ilişkin usul ve esasları da içerecek
şekilde Referans IP Seviyesinde VAE Teklifi’nin inceleme ve onay sürecinin
halihazırda devam ettiği,

 Referans ATM Seviyesinde VAE Teklifi’yle ilgili olarak henüz bir sözleşmenin
imzalanmamış olduğu ve bu erişim modelinde fiilen hizmet verilmemekte olması,
 Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim Teklifi’ne (REYET) ilişkin olarak;
inceleme ve onay sürecinin, abone hareketleri gibi sektörün ihtiyaç duyduğu
konular öncelikle değerlendirilmek üzere, devam ettiği,
 Mezkûr referans teklifler ile eşgüdümlü olarak değerlendirilmesi gereken
Referans Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Teklifi (ROYTEPT) inceleme ve
onay sürecinin, 2010 yılı içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü
hususları göz önünde bulundurularak,
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6 ve 19’uncu maddeleri, Erişim ve
Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 11’inci maddeleri, Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat
kapsamında;
1. Türk Telekom tarafından 2010 yılında sunulması gereken ilgili Referans Tekliflerin
(Referans Al-Sat, IP/ATM VAE Teklifleri, REYET ve ROYTEPT), 2011 yılı içinde
ilgili mevzuat kapsamında sunulmasının uygun olduğu,
2. İşbu Kurul Kararı’nın Kurumumuzun internet sayfasında yayımlanması”
hususları karara bağlanmıştır.

