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KARAR

: Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı

takrir ve ekleri incelenmiştir.

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından 30/03/2017 tarihli ve 70450 sayılı yazı ile
Kurumumuz onayına sunulan Noktadan Noktaya Metro Ethernet, TTUNEL ve Kısmi TTUNEL
Bağlantı hizmetlerine yönelik yeni bağlantı başvurusunda bulunan toptan seviyedeki müşterilere
taahhüt sürelerine ve bağlantı hızlarına göre değişen miktarlarda bağlantı ücretinde indirim
yapılmasına yönelik “Noktadan Noktaya Metro Ethernet, TTUNEL ve Kısmi TTUNEL Bağlantı Ücreti
Bizden Kampanyası” teklifine ilişkin olarak;
 İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke,

altyapı ve hizmetlerinden yararlanması,
 Tüketici menfaatlerinin gözetilmesi,
 Hizmetin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme hizmetleri arzı ve yeni

yatırımların özendirilmesi
hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 13, 14 ve 20’nci
maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat
kapsamında;
 Ek’te yer alan kampanya uygulama esaslarının onaylanması,

 Onaylanan kampanyanın işbu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde Türk

Telekom’un internet sayfasında yayımlanması

hususlarına karar verilmiştir.
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Ek
NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET, TTUNEL ve KISMİ TTUNEL
BAĞLANTI ÜCRETİ BİZDEN KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI
1.

Tanımlar:
Ana Hizmet: Elektronik haberleşme hizmetleri içerisinde yer alan ve Türk Telekom
tarafından toptan seviyede işletmecilere sunulan Noktadan Noktaya Metro Ethernet,
TTUNEL ve Kısmi TTUNEL hizmetleridir.
Kampanya Kapsamındaki Alınmayacak Bedel: Kampanya kapsamındaki devre için
alınmayacak olan vergiler hariç bağlantı ücreti tutarıdır (Taahhüt süresine göre
değişkendir). Kampanya kapsamında taahhüt verilen devre için hızına ve taahhüt süresine
bakılarak Tablo 1’de belirtilen bedellere kadar Bağlantı Ücreti alınmayacaktır.
Tablo 1: Kampanya Kapsamındaki Alınmayacak Bedel (Vergiler Hariç)
Hız Aralığı
5-10 Mbit/sn
15-100 Mbit/sn
150-1000 Mbit/sn
1 Gbit/sn ve üzeri

12 Ay için İndirim Miktarı
1.250 TL
2.000 TL
3.000 TL
4.250 TL

24 Ay için İndirim Miktarı
2.500 TL
4.000 TL
6.000 TL
8.500 TL

Bağlantı Ücreti: Hizmetin verilebilmesi için İşletmeci tesisi ile Türk Telekom şebekesi
arasında sağlanacak her bir Bağlantı için, Türk Telekom’un yürürlükteki tarifesinde yer alan
Lokal Erişim ücretleri ile Teçhizat Ücretlerinin toplamından oluşan ücret.
2.

Kampanya 15.06.2017 tarihi itibarıyla başlayacak olup 12 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

3.

Kampanya kapsamında taahhüt verilen devrenin;
 Bağlantı Ücreti, Kampanya Kapsamındaki Alınmayacak Bedel’den az ise bağlantı
ücretinin tamamı kampanya kapsamında taahhüt karşılığı alınmayacaktır. Kampanya
kapsamında taahhütname imzalanır ve sağlanan fayda Bağlantı Ücreti kadar olacaktır.
Damga vergisi işletmeci tarafından peşin olarak ödenmelidir.
 Bağlantı Ücreti, Kampanya Kapsamındaki Alınmayacak Bedel’den fazla ise bağlantı
ücretinin Kampanya Kapsamındaki Alınmayacak Bedel kadar olan kısmı taahhüt karşılığı
alınmayacaktır ancak aradaki fark ücreti alınacaktır. Kampanya kapsamında
taahhütname imzalanır ve sağlanan fayda, Kampanya Kapsamındaki Alınmayacak
Bedel kadar olacaktır. Damga vergisi işletmeci tarafından peşin olarak ödenmelidir.

4.

Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan seviyede Noktadan Noktaya Metro Ethernet,
TTUNEL ve/veya Kısmi TTUNEL hizmetleri alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir.

5.

Kampanyadan, kampanya başvurusu süresince yeni tesis için başvurusu yapılmış devreler
faydalandırılacaktır. Kampanya başvuru dönemi içerisinde kampanyadan faydalandırılmak
için başvurusu yapılan, ancak tesisi kampanya başvuru dönemi içerisinde tamamlanmayan
devreler tesisi tamamlandıktan sonra kampanyaya dâhil edilecektir.
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Ek
6.

Bağlantı Ücreti indirimleri devre bazlı uygulanacaktır. Bir devrenin indirimi başka bir devre
için kullanılamaz.

7.

Taahhüt süresi sona ermeden önce taahhüt edilen kapasitenin herhangi bir nedenle (devre
iptali, kampanyaya girilen hızın altına düşülecek şekilde hız düşümü vs.) altına düşülmesi
durumunda sağlanan fayda (alınmayan bağlantı ücreti bedeli) işletmeciden tahsil
edilecektir. Taahhütler her devre için ayrı takip edilecektir.

8.

Taahhüt süresi içinde, İşletmecinin taahhüt edilen kapasiteye ilave olarak Noktadan
Noktaya Metro Ethernet, TTUNEL ve/veya Kısmi TTUNEL devre talebinin olması
durumunda, Türk Telekom tarafında İşletmeci için ilave fiber optik kablo ya da teçhizat
yatırımı gerekmiyorsa, İşletmeciden fiber optik kablo bağlantı ve teçhizat ücreti
alınmayacak, talep edilen devre yürürlükteki esaslar kapsamında tesis edilecektir.

9.

Taahhüt süresi içinde, taahhüt edilen kapasiteye ilave olarak Noktada Noktaya Metro
Ethernet, TTUNEL ve/veya Kısmi TTUNEL devre talebinin olması durumunda, Türk
Telekom tarafında işletmeci için ilave fiber optik kablo yatırımı ya da teçhizat gerekiyorsa,
fiber optik kablo ve teçhizat bedeli için yürürlükteki tarife ve esaslara göre işlem yapılacaktır.

10.

İşletmeci tarafından taahhüt süresi içerisinde devre için hizmet değişikliği, işletmeci
değişikliği veya devir yapılamayacaktır. Yapılması durumunda madde 7 uygulama alanı
bulacaktır.

11.

Kampanya kapsamındaki devreler için nakil yapılabilir. Yeni lokasyondaki bağlantı ücreti
işletmeci tarafından karşılanır.

12.

Bu kampanyadan faydalandırılacak devreler taahhüt süresi boyunca başka bir
kampanyadan veya uygulamadan (Hacim Bazlı İndirim vb.) faydalandırılmayacaktır.
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