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Konu : 1.9.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/393 sayılı Kurul Kararı
Kurumunuz tarafından 1.9.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/393 sayılı Kurul Kararı kapsamında
Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamalarına ilişkin düzenleme taslağı hakkında kamuoyu
görüşleri alınması planlanmaktadır. Buna konuya ilişkin Derneğimiz Üyelerine 72980546202.04-E.60753 sayılı tebliğ edilen yazınızda “1.9.2016 tarihli ve 2016/DK-THD/393 sayılı
Kurul Kararı ile Adil Kullanım Noktası (AKN) uygulamalarına ilişkin düzenleme taslağı
hakkında kamuoyu görüşleri alınması planlanmakta olup, söz konusu Kurul Kararı’nın 6’ıncı
maddesi kapsamında yapılacak çalışmanın Kurumunuza iletilmesi” talep edilmiştir. Ayrıca
“Söz konusu Kurul Kararı uyarınca AKN uygulaması kapsamında faydalanılabilen veri
miktarının hız/veri miktarı dengesi gözetilerek makul bir seviyede artırılması durumunda,
artırılan veri miktarlarının farklı seviyelerdeki değerleri üzerinden maliyet ve perakende ücret
açısından yapılacak analizlerde;


AKN’li olarak sunulan internet paketlerinin AKN sonrası erişim hızlarının %50
oranında artırılması durumu sabit tutulmak üzere, AKN veri miktarlarının da
sırasıyla %20, %30, %40 ve %50 seviyelerinde artırılması,



Mevcut AKN veri miktarı sabit tutulmak üzere; AKN’li olarak sunulan 8, 16, 24,
50 ve 100 Mbit/sn’e kadar erişim hızına sahip internet paketlerinin AKN
sonrası erişim hızlarının sırasıyla asgari olarak 3, 5, 8, 15, 30 Mbit/sn olarak
belirlendiği durumlar ile; söz konusu hızlar dışında son kullanıcılara sunulan
hizmet paketlerinde ise AKN sonrası erişim hızının, tarife paketi asgari olarak
%30’una düşürülmesi durumlarına,

yönelik toplam trafik hacminde, abone başına data kullanım miktarında vb. diğer değişimleri
içeren teknik analizler ile söz konusu trafik miktarındaki değişimin maliyet-gelir dengesi ve
son kullanıcılara sunulmakta olan perakende ücretler üzerindeki olası etkilerini içeren detaylı
analizlere ve alternatif senaryolar üzerinden internet paketlerinde hız/veri miktarı dengesinin
gözetilerek AKN uygulamasının iyileştirilmesi yönünde yapılacak analizlere yer verilmesinin
beklendiği” iletilmiştir.
Kurumunuz tarafından istenilen analizlerin hangi varsayımlar ile yapılacağı konusunda
Derneğimiz Üyeleri belirsizlikler yaşamaktadırlar. Talep etmiş olduğunuz analizlerin nasıl
yapılacağına ilişkin detaylara yönelik ve tam anlaşılamayan hususların aydınlatılması için
Kurumunuzca belirlenecek tarihte, Üyelerimizin katılacağı bir toplantı yapılmasını talep
etmekteyiz. Toplantı sonrasında anlaşılmayan hususların giderilmesiyle, istenilen analizlere
ilişkin verilerin Kurumunuza iletilmesini bu toplantı sonrasına ertelenmesini talep ederiz.
Talebimizin değerlendirilmesi hususunda gereğini görüş ve bilgilerinize arz ederiz.
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