BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
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Karar Tarihi
Karar No
Gündem Konusu

: 17.06.2013
: 2013/DK-ETD/353
: Genişbant Kampanyaları.

KARAR
:Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.
Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) 10/06/2013 tarihli ve 1184 sayılı yazısı
ile ilk olarak 20/06/2012 tarihli ve 2012/DK-07/277 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan,
sonrasında ise 07/12/2012 tarihli ve 2012/DK-07/611 sayılı Kurul Kararı ile
30/06/2013 tarihine kadar uygulama süresi uzatılan Toptan Seviyede Al-Sat/IP VAE
Yüksek Hızlı DSL Paketlerine yönelik Mevcut Müşteri Kampanyasının uygulama
süresinin 31/08/2013 tarihine kadar uzatılması; 12/06/2013 tarihli ve 1221 sayılı
yazısı ile Limitli Paketler Satış Kampanyası ve 12/06/2013 tarihli ve 1222 sayılı yazısı
ile 1Mbit/sn 1 GB Kampanyası tekliflerini Kurumumuz onayına sunmuş olup, Türk
Telekom’un söz konusu kampanya tekliflerinin yüksek hızlı DSL hizmetine geçişleri
hızlandıracağı, genişbant internet hizmetlerinin ilk edinimini kolaylaştıracağı ve
İnternet Servis Sağlayıcılara avantaj sağlayacağı da göz önünde bulundurularak
genişbant internet hizmetleri pazarında etkin rekabet ortamının oluşturulmasına ve
ülkemiz genelinde internet penetrasyonunun artırılmasına katkı sunacağı
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;


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. Toptan Seviyede Al-Sat/IP VAE Yüksek Hızlı DSL Paketlerine yönelik Mevcut
Müşteri Kampanyasının uygulama süresinin 31/08/2013 tarihine kadar
uzatılması,
2. Ek’te yer alan 1 Mbit/sn 1 GB Kampanyası ve Limitli Paketler Satış Kampanyası
uygulama esaslarının 01/08/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere
onaylanması,
3. Onaylanan kampanya uygulama esaslarının işbu Kurul Kararının tebliğinden
itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında
yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.
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EK
TÜRK TELEKOM 1 MBİT/SN 1 GB DSL KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI


Kampanya IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi (IP VAE) veya Al-Sat modeliyle
abonelerine hizmet sunan İnternet Servis Sağlayıcıların (İSS) toplam 65.000 yeni ve
mevcut 1 Mbit/sn 1GB paketi abonesi için geçerli olacaktır.



Kampanya 01/08/2013-31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olacaktır.



Yeni IP VAE tarife modelinin devreye girme tarihi itibariyle bu kampanya kapsamında
Türk Telekom tarafından İSS’lere verilen destekler sonlandırılacaktır.



Kampanya hiç internet aboneliği olmamış yeni müşterilere ve internet abonelik iptali
üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş eski müşteriler için uygulanacaktır.



Kampanya PSTN, Toptan Hat Kiralama abonelerinin yapacakları DSL abonelikleri ile
Yalın DSL abonelikleri için geçerli olacaktır.



Kampanya faydalanma süresi başvurudan itibaren kıst+12 aydır.



Kampanya süresince erişim hızı 4 Mbit/sn’ye kadar uygulanacaktır.



Abonelere alabildikleri 4 Mbit/sn’ye kadar en yüksek hız sunulacaktır.



Kampanya süresince aylık paket ücreti alınmayacaktır.



Kota aşım ücreti kampanya boyunca IP VAE müşterileri için 0,002929 TL/MB (Vergiler
hariç), Al-Sat müşterileri için 0,004199 TL/MB (Vergiler hariç) olacaktır.



Kampanya kapsamına dâhil müşteri için aboneliğinin ilk 12 ayı sonrasında aylık kullanım
için 1 Mbit/sn 1GB paketinin tarifesindeki hız ve ücretler geçerli olacaktır. Yeni IP VAE
tarife modelinin devreye girmesi sonrasında, IP VAE modelindeki abonelikler için, bu
maddenin hükmü kalmayacaktır.



Aylık en yüksek ücret IP VAE için 26,99 TL (Vergiler hariç), Al-Sat için 43,90 TL
(Vergiler hariç) olacaktır.



Söz konusu pakete ilişkin bağlantı ve nakil ücretleri geçerlidir. Bağlantı ve nakil
ücretlerine yapılacak kampanyalardan faydalanan aboneler bu kampanyadan da
faydalanabilecektir.

Bunun

dışındaki

kampanyalar

aksi

belirtilmedikçe

geçerli

olmayacaktır.
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TÜRK TELEKOM LİMİTLİ DSL PAKETLER SATIŞ KAMPANYASI UYGULAMA
ESASLARI


Kampanya 01/08/2013-31/12/2013 tarihleri arasında geçerli olacaktır.



Kampanya, hiç internet aboneliği olmamış yeni müşteriler ve internet abonelik iptali
üzerinden en az 3 (üç) ay geçmiş eski müşteriler için uygulanacaktır.



Kampanya süresince IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi (IP VAE) veya Al-Sat
modellerindeki limitli DSL paketlerin aylık paket ücretlerinde %35 oranında indirim
uygulanacaktır.



Yeni IP VAE tarife modelinin devreye girme tarihi itibariyle bu kampanya
kapsamında Türk Telekom tarafından İSS’lere verilen destekler sonlandırılacaktır.



Kampanyadan, 01/08/2013 tarihi itibariyle (Türk Telekom altyapısından sunulmakta
olan) DSL pazar payı %10’un altında olan İSS’ler yararlanabilecektir.



Kampanya kapsamındaki indirimli tarifeler 12 ay süre ile geçerli olacaktır.



Kampanyadan faydalanan aboneliklerin 12 ay sistemde kalması zorunludur.



12 aydan önce iptal edilen abonelikler için, aboneye kampanyaya dâhil olduğu süre
boyunca uygulanan toplam indirim tutarı İSS tarafından Türk Telekom’a geri
ödenecektir.



Kampanyadan yararlanabilecek toplam abone sayısı 60.000 ile sınırlıdır.
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