
1 

 

Görüş ve Değerlendirmelerimiz. 

Veri Akış Erişimi (VAE) Yedekleme Hizmetine İlişkin Düzenleme Taslağı 

TELKODER Görüşleri 

21.05.2021 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme  Teklif 

Eski Kurul Kararında;  

- Mevcut hali aktif/aktif ve ölçüm değeri port transmisyona göre 

ücretlendirilmekte ve bunun fiyatını ana devreye çıkarmaktadır. Yedekleme için 

de ilave %1 fatura çıkarmaktadır. Söz konusu uygulama fiyat açısından olumlu 

olarak görülmektedir.  

- Ancak, mevcut yapıda aynı güzergahtan ve işletmecinin aynı portuna farklı VLAN 

ile taşımaktadır. Bu uygulama ise yedeklilik açısından olumsuz olarak 

değerlendirilmektedir.  

 

Yeni teklifte ise; 

- Yedek Devrenin, Ana Devre ile aktif/pasif şekilde çalışması ve sadece Ana 

Devrede arıza oluşması durumunda devreye girmesi, farklı cihaz üzerinden farklı 

portta sonlanması, TT tarafından da MPLS üzerinden farklı router üzerinden 

işletmecinin farklı cihazına taşıması öngörülmüştür. Bu kurgunun yedeklilik 

açısından olumlu olduğu düşünülmektedir. 

- Ancak hızlara göre yedek devrelerin fiyatları (aşağıda) son derece yüksektir. 

İşletmeciler açısından 33 lokasyonda çok yüksek bir maliyet oluşacağı 

anlaşılmaktadır. Bu bedel ve yedeklenen network düşünüldüğünde herhangi 

bir işletmecinin bu servisi kullanabileceği düşünülmemektedir. 
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Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

ÜCRETLENDİRME: 

1. VAE Yedekleme Hizmetinin 

ücretlendirmesi aşağıdaki tabloya 

göre yapılacaktır: 

Hız (Mbps) Aylık Ücret (TL) 

1.000 447,3 

10.000 4.127,4 

20.000 8.055,0 

30.000 11.784,6 

40.000 15.414,3 

50.000 19.143,9 

60.000 22.823,1 

70.000 25.508,7 

80.000 27.984,6 

90.000 30.192,3 

100.000 32.320,8 

 

Hizmet kapsamında her Yedek Devre 

Türk Telekom tarafından sağlanan IP 

VAE hizmetinin İşletmeciler tarafından 

uçtan uca kesintisiz sunulması, olası 

aksaklıkların engellenmesi, tüketici 

memnuniyetinin üst seviyeye 

taşınabilmesi adına ücretsiz sunulması 

gerektiği değerlendirilen yedekleme 

hizmetinin  Türk Telekom tarafından 

fahiş bir ücretlendirme ile sunulmak 

istendiği görülmektedir. Söz konusu 

hizmet IPVAE’nin sürekliliği için 

kullanılacak olup yıl içerisinde sadece 

kesinti yaşanan devre yerine temin 

edileceği için Türk Telekom 

omurgasında ek bir transmisyon yükü 

oluşturmayacaktır. 

Türk Telekom santralleri içinde 

bağlantısı yapılan devreler ücretsiz 

olarak tahsis edilmekteyken sadece 

kesinti anında kullanılacak, bunun 

haricinde transmisyon yükü 

oluşturmayacak her bir devre için tek 

seferlik kurulum ücretinin yanında aylık 

olarak kapasite bazlı port ücreti talep 

edilmesi makul görülmemektedir. Türk 

ÜCRETLENDİRME: 

1. VAE Yedekleme Hizmetinin ücretlendirmesi 

aşağıdaki tabloya göre yapılacaktır: 

 

Hız (Mbps) Aylık Ücret (TL) 

1.000 447,3 

10.000 4.127,4 

20.000 8.055,0 

30.000 11.784,6 

40.000 15.414,3 

50.000 19.143,9 

60.000 22.823,1 

70.000 25.508,7 

80.000 27.984,6 

90.000 30.192,3 

100.000 32.320,8 

 

2. Hizmet kapsamında her Yedek Devre başvurusu 
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başvurusu için tek seferlik kurulum ücreti 

olarak 558 TL işletmeciye 

faturalandırılacaktır. 

Telekom önerisinde yer alan ücretler söz 

konusu hizmetin İşletmeciler tarafından 

kullanılmasını imkânsızlaştıracaktır.  

İlgili hizmetin sunumu için Türk 

Telekom’un ihtiyaç duyabileceği ilave 

yatırım ihtiyaçları da göz önüne 

alındığında, sadece ek yatırıma ihtiyaç 

duyulan alanlarda, söz konusu port 

yatırımının sadece maliyet esaslı ve tek 

seferlik olmak üzere İşletmecilere 

yansıtılabileceği  değerlendirilmektedir. 

için tek seferlik kurulum ücreti olarak 558 TL 

işletmeciye faturalandırılacaktır. 

İlave yatırım ihtiyacı duyulan alanlarda Port ücretleri 

maliyet esaslı ve tek seferlik olmak üzere 

İşletmeci’ye yansıtılabilecek olup söz konusu ücret 

ilgili devrenin port maliyetini (IPVAE’de yer alan 

ücretleri) aşmayacaktır. 

 


