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KARAR
takrir ve ekleri incelenmiştir.

: 07.11.2012
: 2012/DK-07/558
: Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerine Yönelik
Toptan Hat Kiralama Kampanyaları.
:Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) 08.10.2012 tarihli ve 2315 sayılı ve 15.10.2012
tarihli ve 2358 sayılı yazıları ile Kurumumuzun onayına sunduğu, Toptan Hat Kiralama (THK)
kapsamında hizmet sunan Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerine yönelik “THK Ücret
İndirimi”, THK Ücretsiz Arabağlantı” ve “Yeni Abone Satış Destek” adlı kampanya tekliflerine
ilişkin olarak;





Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve
hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması,
Hizmetin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve
yeni yatırımların özendirilmesi,
Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,
Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi

hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 13,
14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri ve ilgili
diğer mevzuat kapsamında;
1. Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan kampanya tekliflerinin onaylanması,
2. Söz konusu kampanya tekliflerinin işbu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş
günü içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.

EK-1
THK Ücret İndirimi Kampanyası


Kampanya, yeni THK abonelikleri ve Türk Telekom’dan THK
hizmetine geçiş yapan abonelikler için uygulanacaktır.



Kampanya katılımı ilk 500.000 abonelik için veya 31 Mart 2013
tarihine kadar gerçekleşecektir. Her iki koşuldan herhangi biri
sağlandığında kampanya sona erecektir.



Kampanyaya katılan abonelikler için 24 ay boyunca abonelik başına
aşağıdaki tabloda yer alan tutar uygulanacaktır.
Kampanyalı THK Ücret Tutarı (Vergiler Hariç)
8,50 TL



Kampanya kapsamındaki THK abonesi, STH işletmecileri arasında
geçiş

yaptığı

takdirde,

geçiş

yapmadan

önceki

işletmecide

kampanyadan kaç ay yararlandı ise, 24 aya tamamlanana kadar yeni
işletmecideki aboneliği için kampanyadan yararlanmaya devam
edecektir.


Kampanya kapsamında herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.



Bu kampanya sadece PSTN aboneleri için geçerlidir.

EK-2
THK Ücretsiz Arabağlantı Kampanyası


Kampanya mevcut ve yeni THK aboneleri için uygulanacaktır.



Kampanya 31 Aralık 2013 tarihine kadar geçerlidir.



Kampanya kapsamında THK abonelerinin akşam 19:00 - sabah 07:00
zaman aralığında Türk Telekom PSTN yönüne doğru başlattıkları
çağrıların her ay ilk 60 dakikası için STH işletmecileri Türk
Telekom’a çağrı başlatma ve çağrı sonlandırma ücreti ödemeyecektir.



Kampanya, farklı STH İşletmecileri arasında gerçekleştirilen çağrılar
için geçerli değildir.



Kampanya kapsamında herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.



Bu kampanya sadece PSTN aboneleri için geçerlidir.

EK-3
THK Yeni Abone Satış Destek Kampanyası


Kampanya, STH işletmecilerinin gerçekleştireceği yeni THK
abonelikleri ile kampanya yürürlüğe girdikten sonraki dönemde
gerçekleşen abonelik iptali üzerinden en az 1 (bir) ay sonra
gerçekleştirilen THK abonelikleri için uygulanacaktır.



STH işletmecileri arasında geçiş yapan THK aboneleri ile Türk
Telekom’dan STH işletmecilerine geçiş yapan THK aboneleri, yeni
abonelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.



Kampanya kapsamındaki THK aboneleri başka bir STH işletmecisine
geçtiği takdirde, yeni abone satış desteği, aboneliği gerçekleştiren ilk
işletmeciye verilecektir.



Kampanya katılımı ilk 200.000 abonelik için veya 31 Mart 2013
tarihine kadar gerçekleşecektir. Her iki koşuldan herhangi biri
sağlandığında kampanya sona erecektir.



Kampanya kapsamındaki THK abonelikleri için STH işletmecilerine
aşağıda yer alan satış desteği verilecektir.
Yeni Satış Destek Tutarı (Vergiler Hariç)
30 TL



STH işletmecilerine verilecek yeni satış desteğinin %50’si satışın
gerçekleştiği ayı takip eden ilk tahakkuk döneminde; geriye kalan
%50’si ise söz konusu abonelik 6 ayını tamamladığı takdirde satışın
gerçekleştiği aydan itibaren 7 ay sonraki tahakkuk döneminde
ödenecektir.



İlk 6 ay içerisinde abonelik sona erdiği takdirde, ilk tahakkuk
döneminde verilen destek, 7’nci ayın tahakkuk döneminde işletmeci
ile mahsuplaşılarak geri alınacaktır.



Bu kampanya sadece PSTN aboneleri için geçerlidir.

