
 
 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 26.09.2012 
Karar No  : 2012/DK-07/463 
 
Gündem Konusu             : VAE Tarife Çalışması İlave Süre Talebi. 
 
KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının 
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
29.02.2012 tarihli ve 2012/DK-07/94 sayılı Kurul Kararı ile “Türk Telekomünikasyon 
AŞ (Türk Telekom) tarafından xDSL Veri Akış Erişimi hizmetleri için, VAE devresinin 
erişim kısmı ile cihaz, enerji vs. ilgili santral giderlerini de kapsayan devre başına 
“port (erişim)” ücreti ve santral ile trafik teslim noktası arasında abonelerin VAE 
trafiğinin taşınmasına ilişkin “Kbit/sn başına transmisyon ücreti”ni ayrıştırılmış şekilde 
içeren ücretlendirme yapısının oluşturulmasına ilişkin tarife çalışmasının ve tarife 
yapısında yapılacak değişik nedeniyle Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi 
Teklifi kapsamında yapılması gereken değişikliklere ilişkin revizyon teklifinin 
31.08.2012 tarihine kadar Kurumumuza sunulması, tarife çalışmasına ilişkin 
yürütülen çalışmaları ve gelinen noktayı içeren detaylı açıklamaların her ayın sonu 
itibariyle Kurumumuza sunulması” hususu karara bağlanmıştır. 
 
Türk Telekom 31.08.2012 tarihli ve 2013 sayılı yazısı ile VAE hizmetine yönelik 
“kullanım bazlı (Mbyte başına) ücretlendirme yapısı” öngören bir tarife teklifini 
Kurumumuza sunmuştur. Ayrıca Türk Telekom aynı yazısında anılan Kurul Kararı ile 
talep edilen tarife çalışmasının tamamlanabilmesine yönelik ek süre talebini 
Kurumumuza iletmiştir. Türk Telekom’un süre talebi değerlendirilmiş olup, 5809 sayılı 
Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 13, 14, 19 ve 20’nci maddeleri, Kurumumuz 
ile Türk Telekom arasında imzalanmış olan İmtiyaz Sözleşmesinin 9’uncu maddesi, 
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 11 ve 12’nci maddeleri, 29.02.2012 tarihli ve 
2012/DK-07/94 sayılı Kurul Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde;  
 

 29.02.2012 tarihli ve 2012/DK-07/94 sayılı Kurul Kararı ile Türk Telekom’dan 
“Kbit/sn başına transmisyon ücreti”ni ayrıştırılmış şekilde içeren ücretlendirme 
yapısının oluşturulmasına ilişkin tarife çalışmasının” Kurumumuza sunulması 
talep edilmiş olmasına karşılık Türk Telekom’un 31.08.2012 tarihli ve 2013 
sayılı yazısı ile Kurumumuza sunduğu tarife çalışması “kullanım bazlı (Mbyte 
başına) ücretlendirme yapısı” öngörmekte olup bu kapsamda anılan Kurul 
Kararının gereğini tam olarak karşılamadığı dikkate alınarak Türk Telekom’un 
ihtar edilmesi, 

 Türk Telekom tarafından anılan Kurul Kararı ile çerçevesi belirlenen yapıya 
uygun olarak hazırlanacak tarife çalışmasının ve tarife yapısında yapılacak 
değişiklik nedeniyle Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi 
kapsamında yapılması gereken değişikliklere ilişkin revizyon teklifinin 
31.10.2012 tarihine kadar Kurumumuza sunulması 
 

hususlarına karar verilmiştir. 


