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

: 25.05.2017
: 2017/DK-ETD/171
: Türk Telekom Kiralık Devrelerde Yüksek Hızda İndirim
Kampanyası

KARAR
takrir ve ekleri incelenmiştir.

: Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından yurtiçi kiralık devre ve kısmi yurtiçi kiralık
devre hizmetlerine yönelik 24/04/2017 tarihli ve 88857 sayılı yazı ile Kurumumuz onayına sunulan
“Kiralık Devrelerde Yüksek Hızda İndirim Kampanyası” teklifine ilişkin olarak;




İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke,
altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olması,
Tüketici menfaatlerinin gözetilmesi,
Hizmetin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni
yatırımların özendirilmesi,

hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 13, 14 ve 20’nci
maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliğinin 5 ve 12’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat
kapsamında;



Ek’te yer alan kampanyaların uygulama esaslarının onaylanması,
Onaylanan kampanya uygulama esaslarının 3 (üç) iş günü içinde Türk Telekom’un internet
sayfasında yayımlanması
hususlarına karar verilmiştir.
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EK-1
KİRALIK DEVRELERDE YÜKSEK HIZDA İNDİRİM KAMPANYASI
UYGULAMA ESASLARI
1- Kampanya, 16/06/2017 tarihinde başlayacak ve 6 ay süreyle yürürlükte olacaktır.
2- Bu kampanya toptan seviyede uygulanacaktır.
3- Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devre hizmetlerinde 34 Mbit/sn, 155
Mbit/sn, 622 Mbit/sn, 2,4 Gbit/sn, 5 Gbit/sn ve 10 Gbit/sn hızlarında olmak üzere;
4- Kampanya başlangıç tarihinden önce tesisine başlanmış ancak kampanya başlangıç
tarihinde tesisi henüz tamamlanmamış,
5- Kampanya başvuru dönemi içerisinde tesis talebinde bulunulmuş
6- devreler için kampanya başvuru tarihleri arasında başvuruda bulunacak işletmecilere
24 ay taahhüt karşılığında indirim verilecektir.
7- Devrelerin kampanyadan yararlanabilmesi için kampanya katılım talebinin iletildiği
tarihten önceki 6 ay içerisinde aynı adreslerde iptal ya da hız düşümü yapılmamış
olması gerekmektedir.
8- Kampanya başvuru süresi içerisinde tesis edilen devreler ve/veya kampanya başvuru
süresi içerisinde tesisi tamamlanamayan (tesis süreci devam eden) devreler de
kampanyadan yararlanabilecektir. Taahhüt süresi tesis sürecinin tamamlanmasını
müteakip başlayacaktır.
9- Kampanya kapsamında hız ve kademeye bağlı olarak verilecek indirim oranları
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
İndirim Oranı 24 Ay Taahhüt

Aynı
Santral

Farklı
Santral

İIliçi

İllerarası 1

İllerarası 2

İllerarası 3

İllerarası 4

34 Mbit/sn

4,00%

7,50%

11,00%

14,50%

18,00%

21,50%

25,00%

155 Mbit/sn

4,00%

8,50%

12,00%

15,50%

19,00%

24,50%

27,50%

622 Mbit/sn

4,00%

9,50%

13,00%

16,50%

20,00%

25,50%

28,50%

2,4 Gbit/sn

4,00%

9,50%

13,00%

16,50%

20,00%

25,50%

28,50%

5 Gbit/sn

4,00%

9,50%

13,00%

16,50%

20,00%

25,50%

28,50%

10 Gbit/sn

4,00%

9,50%

13,00%

16,50%

20,00%

25,50%

28,50%

10- Kampanya kapsamında taahhüt altına alınmış devreler için kampanya kapsamındaki
hızlara hız artırımı yapılması durumunda indirim oranı yeni hıza ait oran ile
güncellenecek ve kıst uygulanacaktır. (Örneğin; 155 Mbit/sn hızında iliçi bir devre için
ayın 20’sinde 622 Mbit/sn’ye hız artırımı talebinde bulunulması durumunda, ayın ilk 20
günü için aylık ücrete %12, son 10 gün için ise aylık ücrete %13 indirim uygulanacaktır.)
11- Kampanya kapsamındaki devrelerde 34 Mbit/sn’ye kadar hız düşümü yapılması
durumunda taahhüt bozulmayacak ve indirim oranı yeni hıza ait oran ile
güncellenecektir. Bu durumda kıst uygulanacaktır. (Örneğin; 155 Mbit/s hızında iliçi bir
devre için ayın 10’unda 34 Mbit/sn’ye hız düşümü talebinde bulunulması durumunda,
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EK-1
ayın ilk 10 günü için aylık ücrete %12, son 20 gün için ise aylık ücrete %11 indirim
uygulanacaktır.)
12- Kampanya kapsamında taahhüt altına alınmış devrelerde 34 Mbit/sn’den daha düşük
hızlara hız düşümü yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza
hesaplama yöntemi Madde 13’te yer almaktadır.
13- Kampanya kapsamında taahhüt altına alınmış devrenin iptal edilmesi durumunda
taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 13’te yer almaktadır.
14- Kampanyadan faydalanan devreler devredilemeyecektir. Devir yapılması durumunda
taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 13’te yer almaktadır.
15- Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir. Devrelerin nakli sırasında
doğacak nakil ve bağlantı ücretleri işletmeci tarafından karşılanacaktır. Nakil sonrası
ilgili kademeye ait ücret üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır ve bu durumda kıst
uygulanacaktır.
16- Taahhüt
süresi
tamamlanmadan
işletmecinin
kampanya
kapsamından
çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan
taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından
kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık
(indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya
kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının
toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan Aylar
Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde işletmeci
Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
17- Bu kampanya diğer kampanyalar ve uygulamalar (Hacim Bazlı İndirim vb.) ile
birleştirilemez.
18- Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devre tarifelerinde değişiklik yapılması
durumunda;
 İşletmecinin kampanya indirimi sonrası ödediği tutarın, yeni tarifelerden yüksek
olması durumunda, İşletmeci yeni tarifeler üzerinden ücretlendirilecektir (İlave
kampanya indirimi sağlanmayacaktır).
 İşletmecinin kampanya indirimi sonrası ödediği tutarın, yeni tarifelerden düşük olması
durumunda, kampanya dâhilinde ödeme yaptığı aylık tutar üzerinden ücretlendirme
yapılmaya devam edilecektir.
Devreler, taahhüt
başlanacaktır.

süresi

bitiminde

yeni

tarifeler

üzerinden

ücretlendirilmeye

19- Yeni devreler için ortaya çıkacak olan teçhizat ve bağlantı ücretleri işletmeciye
yansıtılacaktır.
20- Taahhüt süresi dolduktan sonra işletmeciye ait devreler, taahhüt süresinin sona erdiği
tarihteki hıza ait yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır.
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