BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI
Karar Tarihi
Karar No
Gündem Konusu

:21.12.2010
:2010/DK-07/697
:Hacim Bazlı İndirim Uygulaması.

KARAR

:

10.02.2010 tarih ve 2010/DK–07/86 sayılı ve 31.03.2010 tarih ve 2010/DK–07/190
sayılı Kurul Kararları uyarınca Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) data
devrelerinde düşük kullanım hacmine sahip kullanıcılara yönelik hacim bazlı indirim
teklifini 25.05.2010 tarih ve 562 sayılı yazı ile Kurumumuza sunmuştur. İşletmecilerin ve
son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve
hizmetlerinden yararlanması ve tüketici menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri başta olmak
üzere işletmecilerin teklif edilen uygulamadan azami ölçüde faydalanabilmeleri
hususları gözetilerek Türk Telekom’un teklifi kapsamlı olarak incelenmiştir. Bu
çerçevede, Türk Telekom tarafından bazı değişiklikler yapılarak Kurumumuza sunulan
düşük kullanıma sahip kullanıcıları kapsayan Hacim Bazlı İndirim uygulaması teklifine
ilişkin olarak;


İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik

haberleşme şebeke, altyapı ve hizmetlerinden yararlanması,


Tüketici menfaatlerinin gözetilmesi,



Yeni teknolojilerin makul fiyatlarla kullanılmasına olanak veren yatırımları teşvik

edilmesi,


Elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi

hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun
4, 6, 13, 14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci
maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında;
 Düşük kullanıma sahip kullanıcılara yönelik Hacim Bazlı İndirim Tablosu’nun
Ek’te yer aldığı şekilde onaylanması,
 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/86 sayılı ve 31.03.2010 tarih ve 2010/DK–
07/190 sayılı Kurul Kararları ile onaylanarak yürürlüğe giren Hacim Bazlı
İndirim uygulama esaslarının, Ek’te yer alan düşük kullanıma sahip
kullanıcılara yönelik Hacim Bazlı İndirim Tablosu için de geçerli olması,
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 Onaylanan uygulamanın, işbu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş
günü içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması,
hususlarına karar verilmiştir.
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EK
HACİM BAZLI İNDİRİM TABLOSU
İndirime Esas Aylık Tutar (TL)*
350.000 TL-749.999 TL
750.000 TL – 999.999 TL
1.000.000 TL – 1.499.999 TL
1.500.000 TL ve üzeri

3 Yıl

Sözleşme Süresi
5 Yıl

7 Yıl

%4
% 5,5
%7
% 8,5

%6
% 7,5
%9
% 10,5

%8
% 9,5
% 11
% 12,5

(*) Tüm vergiler hariçtir. Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin yürürlükteki tarifelerine göre
oluşan toplam aylık kullanım bedelidir.
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