
15.10.2009 tarih ve 2009/DK-07/526 sayılı Kurul Kararı ile;  

“Türk Telekom’un 16.09.2009 tarih ve 767 sayılı yazı ile Kurumumuza sunduğu, 

Gerçek Zamanlı İçerik Yayını hizmeti tarife ve kampanya teklifine ilişkin olarak;   

• Tüketiciler açısından hizmet seçeneklerinin artması ve tüketici menfaatinin 

gözetilmesi, 

• Hizmet kalitesi artırımının teşvik edilmesi, 

• Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke ve 

hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,  

• Elektronik haberleşme hizmetleri arzının ve yeni yatırımların özendirilmesi, 

• Teklif edilen “Maksimum 10 Gbit/s Bant Genişliği” tarifesinin yürürlükte olan 

IDC Garanti Olmayan Bant Genişliği Hizmeti tarifeleri ile uyumlu olması, 

• Kampanyanın; hizmetin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik 

haberleşme hizmetleri arzını özendirici etkisinin olması, kullanıcıların makul 

bir ücret karşılığında elektronik haberleşme hizmetlerinden ve altyapısından 

yararlanmasını sağlaması ve tüketici menfaatini gözetmesi  

hususları göz önünde bulundurularak 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 

4’üncü, 13’üncü ve 14’üncü maddeleri, Tarife Yönetmeliği’nin 5’nci ve 7’nci 

maddeleri, 24.05.2006 tarih ve 2006/DK-07/322 sayılı Kurul Kararı ve ilgili diğer 

mevzuat çerçevesinde  

• “Maksimum 10 Gbit/s Bant Genişliği” tarifesinin Ek-1’de yer aldığı şekilde 

onaylanması, 

• “Maksimum 10 Gbit/s Bant Genişliği + 6 TB Depolama (RAID 0) + Tam 

Kabin Sunucu Barındırma (42U)” tarifesinin, “Maksimum 10 Gbit/s Bant 

Genişliği” tarifesinden düşük olmamak kaydıyla, Türk Telekom tarafından 

belirlenebilmesi, 

• Ek-2’de yer alan kampanya teklifinin onaylanması, 



• Onaylanan tarifelerin ve kampanyanın beş (5) gün içinde Türk Telekom’un 

internet sayfasında yayımlanması, 

• İşbu Kurul Kararının Kurumun internet sayfasında yayımlanması” 

hususları karara bağlanmıştır. 

 

Ekler :    

1- Onaylanan Tarifeler (1 Sayfa) 
2- Onaylanan Kampanya Esasları (1 Sayfa) 

 

 



 
EK-1 

GERÇEK ZAMANLI İÇERİK YAYINI TARİFESİ* 

Max 10 Gbps Bant Genişliği 37.000 TL/ay 

* Vergiler dahil değildir.  
 

• Hizmet sadece medya içerikli (ses, görüntü, resim) hizmet sunan müşterilere 

verilecektir. 

• Hizmet Türk Telekom Ankara internet veri merkezinden verilecektir. 

• Müşteriler, Türk Telekom internet veri merkezinde verilen diğer hizmetlerden 

mevcut tarife ve esaslar çerçevesinde faydalanabilecektir. 



 
EK-2 

GERÇEK ZAMANLI İÇERİK YAYINI HİZMETİ 
KAMPANYA ESASLARI 

 
KAPSAM: 2 yıllık taahhüt verilmesi durumunda 6 ay boyunca % 40 indirim 
uygulaması yapılması. 

BAŞVURU DÖNEMİ: Kurumun onayını takip eden ilk 6 (altı) ay. 
 

 


