
 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 

Karar Tarihi: : 29.12.2015 

Karar No : 2015/DK-ETD/552 

Gündem Konusu : Paket Bazlı IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi 

Tarifelerinin Uygulama Süresinin Uzatılması. 

   

KARAR                                                        : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının 

hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 

Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmaların neticesinde IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi 

hizmetinde “Paket Bazlı” mevcut ücretlendirme yapısından “Port ve Transmisyon” bazlı yeni 

ücretlendirme yapısına geçilmesine yönelik tarife ve uygulama esasları 11.12.2013 tarihli ve 

2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararı ile onaylanmıştır. Mezkûr Kurul Kararı ile Port ve 

Transmisyon temelinde ücretlendirme yapısına geçilmesine yönelik olarak Türk Telekom’un 

sistemsel geliştirmeleri 30 Nisan 2014 tarihine kadar tamamlaması ve söz konusu tarifelerin 

1 Haziran 2014 tarihinde uygulamaya girmesine, mevcut ücretlendirme yapısına yönelik 

referans teklif hükümlerinin ise 2014 yılı sonuna kadar uygulamada kalmasına karar 

verilmiştir. Bununla birlikte geçiş çalışmalarında bazı iş kalemlerinin analiz ve tasarım 

süreçlerinin uzaması sebebiyle, Türk Telekom’un ilave süre talebi değerlendirilmiş ve 

03.04.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/200 sayılı Kurul Kararı ile Türk Telekom’a gerekli 

çalışmaları tamamlaması için 31 Ağustos 2014 tarihine kadar ek süre verilmiştir. 

Nihayetinde Port ve Transmisyon bazlı tarife yapısı 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle uygulamaya 

girmiştir. Müteakiben, 22.12.2014 tarihli ve 2014/DK-ETD/659 sayılı Kurul Kararı ile paket 

bazlı ücretlendirme yapısının 2015 yılı sonuna kadar uygulamada kalmasına karar 

verilmiştir. 

Gelinen durum itibariyle, henüz tüm İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS) port ve transmisyon 

bazlı yeni tarife yapısına geçiş yapmadığı görülmüş ve bu kapsamda paket bazlı 

ücretlendirme yapısına ilişkin mevcut Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi 

hükümlerinin uygulamada kalma süresinin uzatılmasına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmiş 

olup, 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, Kurumumuzun düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla;  



 

 

1) Halihazırda Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan port ve 

transmisyon temelinde ücretlendirme modeline geçiş işlemlerini tamamlamamış olan 

İSS’lerin geçiş işlemlerini tamamlayabilmelerini teminen 30/06/2016 tarihine kadar 

süre verilmesi,   

2)  30/06/2016 tarihini geçmemek kaydıyla, işletmecilerin geçiş işlemlerini tamamlayana 

kadar Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinde yer alan tarife paketi bazlı 

mevcut ücretlendirme modeline ilişkin Referans Teklif hükümlerinin uygulamada 

kalması 

hususlarına karar verilmiştir. 

   

   

   

 


