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ve

Tarifeler

Dairesi

Başkanlığının

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından 10.09.2012 tarihli ve 2075 sayılı yazı
ile Kurumumuz onayına sunulan toptan seviyede ADSL Yeni Satış Kampanyası teklifine
ilişkin olarak;




Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve
hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması,
Toptan genişbant erişim hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik
haberleşme hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi,
Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması

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’te yer alan kampanya teklifinin 01.10.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek
şekilde onaylanması,
2. Onaylanan kampanyanın işbu Kurul Kararının tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü
içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.

EK

ADSL Yeni Satış Kampanyası Usul ve Esasları
 Kampanya, 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup, kampanya
kapsamında İSS’lerin 31.12.2012 tarihine kadar Al-Sat, IP VAE, ATM
VAE ve YAPA kapsamında yapacakları yeni ADSL satışları için
aboneliğin en az 6 ay sürmesi koşuluyla (İSS’ler arası geçiş (Churn) ve
modeller arası geçiş yapan abonelikler hariç); satış başına aşağıdaki
tabloda yer alan destekler verilecektir.
Yeni Satış Destek Tutarı
(%18 KDV hariç)
TTNET
30 TL

Diğer İSS
60 TL

 Kampanya, yeni satışlara ve kampanya yürürlüğe girdikten sonra
gerçekleşen abonelik iptali üzerinden en az 1 (bir) ay geçmiş satışlara
uygulanacaktır.
 İSS'lere yeni satış başına verilecek desteğin % 50’si satışın gerçekleştiği
ayı takip eden ilk tahakkuk döneminde, geriye kalan % 50’si ise satışın
gerçekleştiği aydan itibaren 7 ay sonraki tahakkuk döneminde
ödenecektir. 6 ay koşulunu sağlamayan satışlar için satışın gerçekleştiği
ayı takiben ilk tahakkuk döneminde verilen %50 destek 7 ay sonraki
tahakkuk döneminde geri alınacak şekilde mahsuplaşma yapılacaktır.
 Her bir İSS ADSL müşterisi abonelik başlangıcından itibaren 6 ay içinde
VDSL veya FTTx paketlerine geçiş yaparsa VDSL veya FTTX
tarafındaki kampanyalardan faydalanamayacaktır. 6 aydan sonra müşteri
VDSL veya FTTx paketlerine geçiş yaparsa VDSL veya FTTx tarafındaki
kampanyalardan faydalanabilecektir.
 Üniversite Öğrencilerine Yönelik Yalın DSL ve Günlük Saatlik İnternet
Kampanyaları bu kampanya kapsamı dışındadır.

