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BiLGi TEKNOLOJiLERi VE HABERLE�ME KURULU 

KARARI 

Karar Tarihi : 11.6.2020 

Karar No : 2020 - K/BTHK -20.53 

Karar Konusu : Kurumumuz Tarafmdan Tamamlanan Geni�bant Eri�im Pazarma Yonelik Piyasa 

Analizinin Onaylanmas1 ve Yay1mlanmas1 

Karar 

06/2012 say1lr Elektronik Haberle�me Yasas1 altmda yap1lm1� olan 'Eri�im, Arabaglant1, Piyasa Analizi ve 
Tarifeler' Tuzugunun 9'uncu maddesi altmda yer alan "Kurum, piyasa analizlerine yonelik Rekabet 
Kurumu ve kamuoyu goru�u alrnmasma ili�kin dokumanlan, Rekabet Kurulu ve kamuoyu goru�lerini 
ic;eren dokumanlan ve piyasa analizleri sonucunda getirilen yukumlulukleri ihtiva eden nihai piyasa 
analizi dokumanlanni internet sitesinde yay1mlar." 

Hukmu dikkate almarak; 

Ekte yer alan PA3 numarah Geni�bant Eri�im Pazan Piyasa Analizine ili�kin 2020/PA3-V2.0 referans 
numaralr Kamuoyu Goru�lerini ic;eren Dokuman ve 2020/PA3-V3.0 referans numaralr Nihai Dokuman 
sonucunda: 

KKTC Telekomunikasyon Dairesi'nden u/usal ana ta�1y,c1 alt pazannda a�ag1daki yukumlulukleri 
uygulamasm1 isteyecektir: 

� ara baglant1 noktalannm konumu, teknik arayuzlerin ozellikleri ve uluslararas1 standartlara gore 
degerlendirildiginde sunulan veri kapasitesi a1,;:1smdan eri�im talep edenlerin makul taleplerini 
kar�1layan bir referans teklif yaymlama yukumlulugu; 

eri�im talep edenler arasmda bu referans teklifin uygulanmasmda aynmc1lrk yap1lmamas1 -
Telekomunikasyon Dairesi'nin kendisine tedariki de dahil olmak uzere; 

• maliyet yonelimli seviyelerde smirlanan ve uluslararas1 baglant1 ve kuresel internet baglant1s1
gibi diger ana ta�1y1c1 hizmet bile�enleri fiyatlardan ayn�tinlan fiyatlar. Bu fiyat seviyeleri
maliyet modellemesi veya uluslararas1 k1yaslama ile belirlenebilir; ve

Daire d1�mdaki haberle�me saglay1cilann kablolu altyap1 saglayabilmesi ic;in telekomunikasyon
pazannm daha da serbestle�tirilmesi.

KKTC Telekomunikasyon Dairesi'nden u/uslararas, baglant,lar alt pazarmda a�ag1daki yukumlulukleri 
uygulamasm1 isteyecektir: 

teknik arayuzlerin belirlenmesi ve uluslararas1 standartlara gore degerlendirildiginde sunulan 
veri kapasitesi a1,;:1smdan eri�im talep edenlerin makul taleplerini kar�1layan bir referans teklif 

yaymlama yukumlulugu; 

eri�im talep edenler arasmda bu referans teklifin uygulanmasmda aynmc1lrk yap1lmamas1 -
Telekomunikasyon Dairesi'nin kendisine tedariki de dahil olmak uzere; 

maliyet yonelimli seviyelerde sm1rlanan ve diger ana hizmet bile�enleri fiyatlardan ayn�t1nlan 
fiyatlar. Bu fiyat seviyeleri maliyet modellemesi veya uluslararas1 k1yaslama ile belirlenebilir; ve 

Daire d1�mdaki haberle�me saglay1cilann uluslararas1 kablo baglantilan saglayabilmesi ii,;:in 
telekomunikasyon pazannm daha da serbestle�tirilmesi. 

FRM.099 / 13.09.2017 / Rev.06 / Rev. Tarihi: 06.12.2019 

·-Sayfall



Karar Tarihi 
Karar No 

: 11.6.2020 
: 2020 - K/BTHK -20.53 

Karar Konusu : Kurumumuz Tarafmdan Tamamlanan Geni�bant Eri�im Pazarma Yonelik Piyasa 
Analizinin Onaylanmas1 ve Yay1mlanmas1 

KKTC Telekomunikasyon Dairesi'nden Fiber iizerinden Ethernet alt pazannda a�ag1daki yukumlulukleri 
uygulamas1ni isteyecektir: 

ara baglant, noktalannm konumu, teknik arayuzlerin ozellikleri, uluslararas1 standartlara gore 

degerlendirildiginde sunulan veri kapasitesi ve urun ayn�tirma duzeyi ac;1smdan eri�im 

arayanlann makul taleplerini kar�1layan bir referans teklif yaymlayacaktir; 

kendi kendine arz da dahil olmak uzere eri�im arayanlar arasmda bu referans teklifin 
uygulanmasmda aynmc,llk yapmama gerekliliklerini kar�llayacakt1r; ve 

maliyetlerini etkin bir �ekilde geri kazanan ve diger ilgili hizmetlerin fiyatlanndan yeterince 
ayn�tinlan fiyatlar belirleyecektir. Fiyat smirlan �eklinde olan bu fiyatlar maliyet modelleme 

veya uluslararas1 k1yaslama ile belirlenecektir. 

Bu kapsamda "Geni�bant Eri�im Pazan" piyasa analizinin {2020/PA3-V2.0 Referans Numarall Kamuoyu 
Goru�lerini ic;eren Dokuman ve 2020/PA3-V3.0 Referans Numarall Nihai Dokuman) onaylanmas, ve 

ahnan nihai kararlann Kurumun internet sayfasmda yay1mlanmas1 hususuna, 

Oybirligi ile karar verilmi�tir. 

EK-1: Ref: 2020/PA3-V2.0 Geni�bant Eri�im Pazan Piyasa Analizi: Kamuoyu Dokumanma Gelen 

Goru�lerin Analizi 

EK-2: Ref: 2020/PA3-V3.0 Geni�bant Eri�im Pazan Piyasa Analizi 
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