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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 25.04.2019 
Karar No : 2019/DK-ETD/115 
 
Gündem Konusu    : SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyası 
 
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
03.01.2019 tarihli ve 2019/DK-ETD/005 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile 
onaylandığı "SSG İnternet Ücretsiz Kapasite Kampanyası"nın 3'üncü maddesinde yer alan; 
"SSG İnternet Ücretsiz Kapasite Kampanyası"na benzer bir kampanyanın "SSG Fırsat 
Uygulaması"na yönelik de oluşturulmasını teminen Türk Telekom tarafından bu kapsamdaki teklifin 3 
(üç) ay içerisinde Kurumumuza sunulması" 
hükmü gereğince Türk Telekom tarafından 14.03.2019 tarihli ve 39438 sayısı yazıyla Kurumumuza 
onayına sunulan "SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyası" teklifine ilişkin olarak; 
 

 İşletmecilerin ve son kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, 
altyapı ve hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak olması, 

 Toptan genişbant erişim hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle elektronik haberleşme 
hizmetleri arzı ve yeni yatırımların özendirilmesi, 

 İşletmeciler açısından hizmet seçeneklerinin artması ve tüketici menfaatinin gözetilmesi 
bakımından olumlu etki ve sonuçları göz önünde bulundurularak; 
 
05.11.2008 tarih ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 7, 13, 14 ve 20'nci maddeleri 
ile Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12'nci maddeleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında; 
 
1. Ek’te yer alan “SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyası Uygulama Esasları” nın onaylanması, 

 
2. Onaylanan kampanyanın işbu Kurul Kararının tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Türk 

Telekom internet sayfasında yayınlanması 
 
hususlarına karar verilmiştir. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

SSG FIRSAT ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI 
 

Kampanyanın kapsamına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır: 
 
Toplam Kapasite: İşletmeciye ait tüm Metro Ethernet/SSG İnternet devrelerinin (SSG Fırsat 
Uygulaması kapsamında alınan SSG İnternet/ME İnternet devreleri hariç tutulacaktır) ve SSG 
Fırsat Uygulaması Kapsamında aldıkları Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devrelerinin 
ülke genelindeki toplam kapasitesi. 
 
Toplam Abone Sayısı: Başvuru tarihi itibariyle İşletmecinin Türk Telekom altyapısı üzerinden ülke 
genelinde hizmet verdiği VAE (ADSL, VDSL ve FTTX) ve YAPA toplam abone sayısı ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu Pazar Verilerine göre raporlanan işletmeci genişbant abone sayısı. 
 
Abone Başına Kapasite: İşletmecinin Toplam Kapasitesinin Toplam Abone Sayısına oranı 
(Toplam Kapasite/Toplam Abone Sayısı). 
 
Ücretsiz Devre (ÜD): SSF Fırsat Uygulaması kapsamında, İşletmecinin kendi trafiğini internete 
çıkış yapmak üzere kendisinin belirleyeceği Trafik Teslim Noktasına (“TTN”)/İnternete çıkış 
yapacağı lokasyona taşımak amacı ile kullandığı ve SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyası 
kapsamında ücretsiz alacağı Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devresi/devreleri. 
 
1. Kampanyanın 01.05.2019 – 01.11.2019 tarihleri arasında yürürlükte kalması planlanmaktadır. 
 
2. Kampanya kapsamında başvuruda bulunan İşletmecinin Abone Başına Kapasite olarak 250 

Kbps’yi taahhüt etmesi durumunda, İşletmecinin kendisinin belirleyeceği 1 (bir) adet ÜD’ye ait 
kapasitesini, 386 Kbps’yi taahhüt etmesi durumunda yine kendisinin belirleyeceği 2 (iki) adet 
ÜD’ye ait kapasitesini, 455 Kbps’yi taahhüt etmesi durumunda ise kendisinin belirleyeceği 3 
(üç) adet ÜD’ye ait kapasitesini 2 (iki) yıl boyunca ücretsiz olarak kullanabilecektir. Bu 
kapasiteler kampanyanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 13. ay içerisinde %15 oranında 
artırılabilecektir. Örneğin; 01.04.2019 tarihinde kampanyanın yürürlüğe girmesi durumunda, 
01.04.2020 tarihinden itibaren bir ay içerisinde söz konusu oranlar sırasıyla 287 Kbps, 443 
Kbps ve 523 Kbps olarak revize edilebilecektir. Bu değişiklik sırasında yeni sınırın altına kalan 
işletmecilere kampanyadan cezasız çıkış hakkı tanınır. 

 
3. İndirimler sadece SSG Fırsat Uygulaması kapsamındaki Noktadan Noktaya Metro 

Ethernet/TTUNEL devrelerinde verilecektir. 
 
4. 15.12.2017 – 15.06.2018 ile 01.01.2019 – 30.06.2019 tarihleri arasında yürürlükte olan SSG 

İnternet Ücretsiz Kapasite Kampanyasından yararlanan ve taahhüdü halen devam eden 
işletmeciler, talep etmeleri halinde SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite kampanyasına cezasız geçiş 
yapabilecektir. Bu durumda, güncel kampanya koşullarına göre belirlenecek sayıda ÜD‘ye ait 
kapasite, SSG İnternet Ücretsiz Kapasite kampanyasından kalan taahhüt süresi boyunca 
ücretsiz sağlanacaktır. 

 
5. İşletmecinin tercih edeceği Abone Başına Kapasite taahhüdünün 250 Kbps olması 

durumunda İşletmecinin 1 (bir) adet ÜD’sine, 386 Kbps olması durumunda 2 (iki) adet ÜD’sine, 
455 Kbps olması durumunda ise 3 (üç) adet ÜD’sine ait toplam ücretsiz kapasite; (Toplam 
Kapasite - Ücretsiz Verilen Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devrelerinin 
Kapasitesi)’nin belli bir yüzdesini aşamayacaktır. İlgili tablo aşağıda gösterilmiştir. 
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Ücretsiz verilen Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devrelerinin 
kapasitesi/(Toplam Kapasite - Ücretsiz Verilen Noktadan Noktaya Metro 

Ethernet/TTUNEL devrelerinin Kapasitesi) Oranı 

Ücretsiz 1 ÜD için  
Max Oran 

Ücretsiz 2 ÜD için 
Max Oran 

Ücretsiz 3 ÜD 
İçin Max Oran 

20% 40% 55% 

 
6. İşletmecinin kendisinin belirleyeceği 1 (bir) adet ÜD’sine ait kapasitesinin tamamını iki yıl 

boyunca ücretsiz olarak kullanabilmesi için bu süre boyunca Abone başına en az 250 Kbps 
kapasiteyi, 2 (iki) adet ÜD’sine ait kapasitesinin tamamını ücretsiz olarak kullanabilmesi için 
bu süre boyunca Abone başına en az 386 Kbps kapasiteyi, 3 (üç) adet ÜD’sine ait 
kapasitesinin tamamını ücretsiz olarak kullanabilmesi için ise bu süre boyunca Abone başına 
en az 455 Kbps kapasiteyi koruması gerekmektedir. İşletmeci kampanya kapsamında ücretsiz 
aldığı Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devrelerini taahhüt altında olduğu dönem 
içerisinde değiştirebilecektir. 

 
7. Kampanya kapsamında İşletmeciye verilecek toplam ücretsiz kapasite, aşağıdaki şekilde 

hesaplanan kapasite değerini aşamayacaktır; 

 Ücretsiz kapasite üst limit = 40 (Gbps) + {SSG Fırsat Uygulaması kapsamında aldıkları 
NN ME/TTUNEL devrelerinin Toplam Kapasitesi (Gbps)}* %4 

 
8. Kampanyadan yararlanacak İşletmeciler için Toplam Kapasite ve Toplam Abone Sayısı 

başvuru tarihi itibariyle tespit edilecektir ve her ay sonu güncel Toplam Kapasite ve Toplam 
Abone Sayısına bakılarak Abone Başına Kapasite kontrol edilecektir. Taahhüt süresi boyunca 
işletmeci lehine doğacak değişiklikler işletmecilerin bildirimine istinaden yapılacaktır. İşletmeci 
lehine yapılacak bu değişikliklerde karşılıklı mutabakatın sağlanacağı tarih esas alınacaktır. 

 
9. Kampanya kapsamında Abone Başına Kapasite olarak 250 Kbps’yi taahhüt eden bir 

İşletmecinin kampanyadan yararlanma dönemi içerisinde Abone Başına Kapasite’yi artırarak 
386 Kbps’ın üstüne çıkması durumunda İşletmeci kalan süre boyunca 1 (bir) adet ÜD yerine 2 
(iki) adet ÜD’sine ait kapasitesini, Abone Başına Kapasite’yi artırarak 455 Kbps’ın üstüne 
çıkması durumunda ise kalan süre boyunca 2 (iki) adet ÜD yerine 3 (üç) adet ÜD’ sine ait 
kapasitesini ücretsiz alabilecektir. 

 
10. Kampanya kapsamında Abone Başına Kapasite olarak 455 Kbps’yi taahhüt eden bir 

İşletmecinin kampanyadan yararlanma dönemi içerisinde Abone Başına Kapasite’yi 455 
Kbps ile 386 Kbps arasında olacak şekilde düşürmesi durumunda, İşletmeci kalan süre 
boyunca 3 (üç) adet ÜD yerine, seçeceği 2 (iki) adet ÜD’sine ait kapasitesini ücretsiz 
alabilecektir. Kampanya kapsamında Abone Başına Kapasite olarak 386 Kbps’yi taahhüt 
eden bir İşletmecinin kampanyadan yararlanma dönemi içerisinde Abone Başına Kapasite’yi 
386 Kbps ile 250 Kbps arasında olacak şekilde düşürmesi durumunda ise İşletmeci kalan süre 
boyunca 2 (iki) adet ÜD yerine, seçeceği 1 (bir) adet ÜD’sine ait kapasitesini ücretsiz 
alabilecektir. 

 
11. Kampanya kapsamında Abone Başına Kapasite olarak 455 Kbps’i ya da 386 Kbps’yi ya da 

250 Kbps’i taahhüt eden bir İşletmecinin 2 yıllık Taahhüt Süresi içerisinde Abone Başına 
Kapasite’yi 250 Kbps’nin altına düşürmesi durumunda, İşletmeciye kampanyadan cezalı çıkış 
yaptırılacaktır. İşletmecinin kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt 
Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya 
kapsamında taahhüt verdiği en son Abone Başına Kapasitenin (250/386/455 Kbps) 
sağlanabilmesi için gerekli olan devrelere yönelik tahakkuk etmemiş aylık ücretlerinin 
toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı 
tarihe kadar kendisinden Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devreleri için alınmayan 
ücretlerin toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, İşletmeci, Kalan 
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Aylar Faydası’nı; daha yüksek olması durumunda ise Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek 
seferde ödemekle yükümlüdür. 

 
12. İşletmecilerin ücretsiz devrelerinde, ücretsiz alınan dönem içerisinde hız artırımı yapmaları ve 

üst limiti aşmaları durumunda, ücretsiz olarak belirlenen hız ile güncellenen hız arasındaki fark 
İşletmeciye yansıtılacaktır. 

 
13. SSG Fırsat Uygulaması’ndan ve SSG Fırsat Düşük Hızlara İndirim Kampanyası’ndan 

yararlanan İşletmeciler bu kampanyadan da yararlanabileceklerdir. Bu durumda, SSG Fırsat 
Uygulaması kapsamındaki taahhüt süresi sıfırlanarak mevcut taahhüt süresi yeniden 
başlatılacaktır. 

 
14. Bu kampanyadan yararlanan İşletmeciler aynı anda SSG İnternet Ücretsiz Kapasite 

Kampanyası’ndan yararlanamaz. 
 
15. Türk Telekom, makroekonomik göstergelerde (enflasyon, döviz kuru vb.) olağandışı 

sayılabilecek bir oranda değişiklik olması halinde, kampanya koşullarının kısmen ya da 
tamamen revize edilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuru yapma hakkını 
saklı tutar. Söz konusu talebin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylanması 
durumunda kampanyadan faydalanan İşletmecilere kampanyadan cezasız çıkış hakkı 
tanınacaktır. 
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