BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Gündem Konusu

:09.03.2011
:2011/DK-07/111
:Metro Ethernet İnternet Yeni Hız Tarifeleri.

KARAR

:

Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) 24.12.2010 tarih ve 1123 sayılı yazı ile
Metro Ethernet İnternet Erişim hizmeti kapsamında sunmayı planladığı yeni
bantgenişliklerine (1.250 Mbit/s ve 1.500 Mbit/s) ilişkin tarife teklifini Kurumumuzun
onayına sunmuştur.
Türk Telekom tarafından işletmecilere toptan seviyede sunulmakta olan Metro Ethernet
İnternet yeniden satış hizmeti; “Veri Akış Erişimini İçeren Toptan Genişbant Erişim
Piyasası” kapsamında yer almaktadır. 07.01.2010 tarih ve 2010/DK-10/20 sayılı Kurul
Kararı ile Türk Telekom anılan piyasada Etkin Piyasa Gücü’ne sahip işletmeci olarak
belirlenmiş ve Türk Telekom’a ‘Metro Ethernet İnternet yeniden satış hizmeti sunma’,
‘referans erişim teklifi hazırlama’ ve ‘tarife düzenlemelerine tabi olma’ yükümlülüğü
getirilmiştir. Bu kapsamda Türk Telekom tarafından Kurumumuza sunulan taslak
Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Satış teklifine ilişkin kamuoyu
görüşleri alınmış olup teklifin onaylanmasına yönelik çalışmalar Kurumumuzun 2011 yılı
İş Planı çerçevesinde devam etmektedir.
Türk Telekom tarafından Metro Ethernet internet hizmeti kapsamında sunulması
planlanan 1.250 Mbit/s ve 1.500 Mbit/s kademelerine ilişkin teklif edilen aylık ücretlerin,
halen yürürlükte olan aylık ücretlerle uyumlu olduğu görülmektedir. Söz konusu tarife
teklifinin teklifte yer alan ara hız kademelerine ihtiyaç duyan ancak söz konusu
kademeler sunulmadığı için daha yüksek kademeleri kullanmak durumunda kalan
işletmecilerin lehine olduğu değerlendirilmektedir.
Referans ATM/FR/ME İnternet Al-Sat Yöntemiyle Satış teklifinin değerlendirme
sürecinin devam ettiği göz önünde bulundurularak, Türk Telekom’un 24.12.2010 tarih ve
1123 sayılı yazısı ile Kurumumuza sunulan 1.250 ve 1.500 Mbit/s bantgenişliklerine
sahip Metro Ethernet İnternet hizmeti tarife teklifi, söz konusu referans teklifin
onaylanması kapsamında tarifelere ilişkin düzenleme haklarımız saklı kalmak kaydıyla,
ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çerçevede;
 İşletmecilerin makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı
ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olması,
 Elektronik haberleşme hizmetleri arzını ve yeni yatırımları özendirici etkisinin
olması,
 Teklif edilen tarifelerin yürürlükte olan mevcut tarifelerle uyumlu belirlenmiş
olması
hususları göz önünde bulundurularak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun
13, 14 ve 20 inci maddeleri ile Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 11 ve 12 inci
maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;
1/3

1) Ek’te yer alan tarifelerin onaylanması,
2) Onaylanan tarifelerin 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında
yayımlanması,
hususlarına karar verilmiştir.
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EK
METRO ETHERNET İNTERNET YENİ HIZ TARİFELERİ

Hız (Mbit/sn)

Ücret (TL, vergiler hariç)

1.250

33.205,45 TL

1.500

37.575,09 TL
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