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KARAR
takrir ve ekleri incelenmiştir.

:Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Bilindiği üzere Türk Telekomünikasyon AŞ Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi’nde
Port ve Transmisyon temelinde ücretlendirme yapılabilmesine ilişkin yapılan değişiklikler
11/12/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Kurul
Kararında “Türk Telekom’un Port ve Transmisyon temelinde ücretlendirme yapısına geçilmesi
için kendi sistemlerinde (otomasyon ve web servis uygulamalarını da içerecek şekilde) yapması
gereken çalışmaları 30/04/2014 tarihine kadar tamamlaması…” hükmüne yer verilmiştir. Türk
Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) 03/04/2014 tarihli ve 636 sayılı yazısı ile verilen sürenin
gerekli çalışmaların tamamlanması için yetersiz kaldığından bahisle çalışmaların sağlıklı bir
şekilde yürütülebilmesini teminen ek süre talebinde bulunmuştur. Kurumumuzca Türk Telekom
tarafından Kurumumuza sunulan geçiş çalışmalarına ilişkin ilerleme raporlarının incelenmesi
neticesinde; bazı iş kalemlerinin analiz ve tasarım süreçlerinin uzaması nedeniyle geliştirme
aşamasına geçilemediği anlaşılmış olup yeni yapıya sağlıklı bir şekilde geçiş sağlanmasını
teminen 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 13, 14, 19 ve 20’nci maddeleri,
Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5, 11 ve 12’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
uyarınca;


11/12/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararının sair hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, ilave bir süre talebine ihtiyaç bırakmadan belirlenen sürede gerekli çalışmaların
tamamlanmasını teminen, Türk Telekom’a 31/08/2014 tarihine kadar ek süre verilmesi,



11/12/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararı ile sehven karşılıklı olarak biri
diğerinin yerine olacak şekilde onaylanan Engelli, Gazi ve Şehit yakınlarına yönelik VDSL
port ücreti ile yalın ADSL port ücretinin Ek’te yer verildiği şekilde düzeltilmesi

hususlarına karar verilmiştir.

EK
11.12.2013 TARİHLİ ve 2013/DK-ETD/634 SAYILI KURUL KARARI
KAPSAMINDA YAPILAN PORT VE TRANSMİSYON TEMELİNDE
ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN REFERANS IP SEVİYESİNDE VERİ AKIŞ
ERİŞİMİ TEKLİFİ DEĞİŞİKLİKLERİNDE DÜZELTME
Ek-5 Hizmet Seviyesi Taahhütleri bölümünde yapılan değişikliklere ek
olarak aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.
İşbu ek kapsamında “Yalın DSL erişim ücreti”ne yapılan atıflar “Yalın
ADSL/VDSL port ücreti”ne yapılmış kabul edilecektir.
Ek-7 Ücretler ve Faturalama bölümünde yapılan değişikliklerde aşağıdaki
şekilde düzeltme yapılmıştır.

5.2. ENGELLİ, GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARINA İLİŞKİN İNTERNET
PAKETLERİ UYGULAMA ESASLARI VE TARİFE BİLGİLERİ
…
 FTP sitesi üzerinden kontrolü yapılan belgelerin asılları İşletmeci
tarafında saklanacak, Türk Telekom tarafından rastlantısal olarak kontrol
amaçlı talep edilebilecektir.
 Engelli, Gazi ve Şehit yakınlarına yönelik olarak Tablo-1’de yer alan port
ücretleri üzerinden %50 indirim uygulanacaktır.
 Bu paketler özürlülük oranı % 40 ve üzeri olan Engelliler, Gaziler, Şehit
Eşleri ile Engelliler, Gaziler ve Şehitlerin birinci derece yakınları (anne,
baba veya çocuklar) için geçerli olacaktır.
 Bu paketlere başvuruda bulunulacak her T.C. Kimlik Numarası için bir
paket satışına izin verilecektir.

