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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 18.02.2020 
Karar No : 2020/DK-ETD/044 
 
Gündem Konusu    : SSG Fırsat Uygulaması ve Sabit Genişbant 

İnternet Sonlandırma Hizmeti ve Kampanyası 
 
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom)’nin; 17.01.2020 tarihli ve 7602 sayılı yazı ile 13.07.2017 
tarihli ve 2017/DK-ETD/211 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Service Selection Gateway (SSG) Fırsat 
Uygulaması”nda değişiklik yapılmasına; 31.01.2020 tarihli ve 13577 sayılı yazı ile “Sabit Genişbant 
İnternet Sonlandırma Hizmeti” ve “Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim 
Kampanyası”na yönelik teklifleri Kurumumuz onayına sunulmuş olup, söz konusu tekliflerin; 

 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; 
5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6, 7, 13 ve 14’üncü maddeleri, Erişim ve Arabağlantı 
Yönetmeliği’nin 5’inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında; 
 
1. Ek-1’de yer alan SSG Fırsat Uygulaması’nın revize edilen uygulama esaslarının 01.01.2020 

tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde onaylanması, 
 

2. Ek-2’de yer alan Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti’nin uygulama esaslarının 
18.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak üzere onaylanması, 

 
3. Ek-3’te yer alan Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim Kampanyası’nın 

uygulama esaslarının onaylanması, 
 
4. İşbu Kurul Kararı’nın tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Türk Telekom’un internet 

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

SSG FIRSAT UYGULAMASI 
UYGULAMA ESASLARI 

 
UYGULAMANIN TANIMI 
 
Veri Akış Erişimi (VAE) ve Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) modelleriyle son 
kullanıcılarına genişbant internet hizmeti sunan İnternet Servis Sağlayıcılar (İSS) kendi 
SSG’lerinde trafiği teslim aldıktan sonra, bu trafiği internete ulaştırma gereksinimindedirler. 
 
Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifi’nin “2.6. İşletmecinin, Türk Telekom’dan 
Alternatif-2’ye göre hizmet alması durumunda; TTN’de teslim aldığı trafiği, Türk Telekom’un 
yürürlükteki tarifesi üzerinden kiralayabileceği ATM, Metro Ethernet vb. devreler üzerinden 
kendi POP Noktasına taşıması durumunda tek uç ücreti üzerinden ücretlendirme yapılacaktır.” 
maddesi gereği, Trafik Tesliminin yapılması amacıyla İşletmecilerin Noktadan Noktaya Metro 
Ethernet (NN ME) devresi talebi halinde (Türk Telekom (TT) SSG’lerinden ya da Trafik Teslim 
Noktalarından başlamak üzere) tek uç üzerinden ücretlendirme yapılacaktır (Toplama Noktası 
ücretsiz olacaktır). 
 
TT şebekesinde NN ME devre trafikleri herhangi bir önceliklendirme yapılmadan, “best effort” 
yöntemi ile taşınmaktadır. Trafiğin taşınmasında farklı servis sınıflarına ihtiyaç duyan 
İşletmeciler için, TTunel hizmetinin de TT SSG’si ile İSS SSG’si arasında kullandırılması 
planlanmaktadır. Bu kapsamda, ücretlendirme devre bazlı bir hizmet olan TTunel’in baz servis 
sınıfı olan bronz paket tarifelerinin yarısı üzerinden sağlanacaktır. 
 
Türk Telekom’dan, internete çıkış amacıyla Metro Ethernet İnternet (simetrik)/SSG İnternet 
(asimetrik) hizmetine ek olarak; 
 

 VAE modeli için TT SSG ile kendi SSG’si farklı binalarda olan ve bağlantı için ücretli NN 
ME/TTunel devresi alan,  

 YAPA modelinde ise DSLAM’ı ile SSG’si farklı binalarda olan ve bağlantı için ücretli NN 
ME/TTunel devresi alan,  

 
İSS’lere yönelik aşağıdaki 3 farklı topolojide uygulanmak üzere “NN ME/TTunel ve ME 
İnternet/SSG İnternet (taahhüt edilen yıla bağımlı) indirim uygulaması” düzenlenecektir. 
 
TOPOLOJİLER 
 
1. VAE modelinde; 
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2. YAPA modelinde; 

 

 
 
3. VAE ve YAPA’nın birlikte kullanıldığı modelde; 

 

 
 
UYGULAMANIN KAPSAMI 
 
İSS SSG Noktası Bazında Taahhüde Esas Toplam Kapasite: Uygulama kapsamında 
internete çıkış yapılan her bir İSS SSG noktası için, taahhüde esas toplam NN ME/TTunel 
devre kapasitesi. 
 
1. Uygulama 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak olup, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
 
2. Uygulama kapsamında NN ME/TTunel ve ME İnternet/SSG İnternet devreleri için; 

 
a. 1 yıllık taahhüt verilmesi durumunda aylık ücretlerde %35 indirim, 

b. 1.5 yıllık taahhüt verilmesi durumunda aylık ücretlerde %45 indirim, 

c. 2 yıllık taahhüt verilmesi durumunda aylık ücretlerde %66 indirim, 

 
yapılacaktır. 
 

3. Halihazırda SSG Fırsat Uygulamasından faydalanan İşletmeciler taahhüt yenilemek 
koşuluyla yürürlükte olan uygulamaya cezasız geçiş yapabileceklerdir. 
 

4. Uygulama kapsamında yapılacak indirim hem ME İnternet/SSG İnternet devreleri hem de 
NN ME/TTunel devreleri için geçerlidir. Ücretlendirme toplam kapasite üzerinden 
yapılmayacaktır. Her bir devrenin ücreti ayrı faturalanacaktır.  
 

5. İşletmecinin, SSG Fırsat Uygulaması kapsamında alınan NN ME/TTunel devrelerinin 
(toplama uçları hariç) toplam bant genişliğinin en az %85’ i kadar ME İnternet/SSG İnternet 
kapasitesinin olması gerekmektedir. 
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6. Uygulamadan yararlanacak İşletmeciler için her bir İSS SSG Noktası Bazında Taahhüde 

Esas Toplam Kapasite başvuru tarihi itibariyle tespit edilecektir. 
 

7. İnternete çıkış yapılan her bir İSS SSG noktası için, başvuru tarihi itibariyle bütün NN 
ME/TTunel ve ME İnternet/SSG İnternet devreleri için taahhüt başlangıç tarihi aynı 
olacaktır. 

 
8. İnternet çıkışının yapıldığı her bir İSS SSG noktasında taahhüt süresince; %85 kuralı 

bozulmamak şartıyla, devre iptali ya da eklemesi yapılabilir. Devre iptali durumunda İSS 
SSG Noktası Bazında Taahhüde Esas Toplam Kapasite’nin %90’ının altına düşüldüğü 
takdirde taahhüt sözleşmesi fesih olacak ve uygulamadan cezalı çıkış gerçekleştirilecektir. 
İşletmecinin uygulamadan çıkarıldığı/çıktığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz 
önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından uygulama kapsamında 
taahhüt verdiği indirimli Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin 
toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin uygulama 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 yükümlü olacaktır. Aksi takdirde İşletmeci Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a 
tek seferde ödemekle yükümlü olacaktır. 
 

9. İşletmecinin taahhüt başladıktan sonra %85 kuralını bozmamak şartıyla, devre ilavesi 
yaparak toplam kapasiteyi artırmak istemesi durumunda, ilave devreler için taahhüt bitiş 
tarihi İSS SGG Noktası Bazında Taahhüde Esas Toplam Kapasite’yi oluşturan devrelere 
ait taahhüt bitiş tarihiyle aynı olacaktır. Devre ilavesi veya mevcut devrelerde kapasite 
artırımı yapılması durumunda, Taahhüde Esas Toplam Kapasite taahhüt kapsamındaki 
devrelerin güncel kapasiteleri toplamı üzerinden hesaplanacaktır. 
 

10. SSG Fırsat Uygulaması kapsamında alınan toplam internet çıkış kapasitesi (ME/SSG 
İnternet) 100 Gbps üzerinde olan İşletmeciler, bu kapasite değerlerini iki lokasyona 
bölebilecek olup, mevcut tarifeler kapsamında toplam kapasite üzerinden ücretlendirme 
yapılabilecektir. 
 

11. SSG Fırsat Uygulaması kapsamında alınan NN ME/TTUNEL devrelerinin toplam 
kapasitesi 100 Gbps üzerinde olan İşletmeciler; toplam kapasitesinin 100 Gbps‘ye kadar 
olan kısmını ikinci bir lokasyonda (Trafik Teslim Noktasında) farklı VLAN ile toplama ucu 
ücretsiz olmak üzere teslim alabilecektir. 
 

12. ME İnternet/SSG İnternet devresinin kapasitesi NN ME/TTunel devresinden büyükse; NN 
ME/TTunel devreleri toplam kapasitesi kadar olan ME İnternet/SSG İnternet devresi 
kapasitesine indirim uygulanır. 
 

13. İndirim oranları, yürürlükteki tarifeler üzerinden geçerli olacaktır. Yürürlükteki tarifelerde 
değişiklik olması durumunda, İSS’nin indirimli olarak ödemekte olduğu bedel aşılmayacak 
şekilde Türk Telekom indirim oranlarını revize edebilecektir. 
 

14. SSG Fırsat Uygulamasından faydalanan İşletmeciler, uygulama kapsamında toplama ucu 
haricinde NN ME/TTunel devrelerini aldıkları lokasyonlarda, her bir NN ME/TTunel ucu 
için en az bu devre ucunun kapasitesi kadar SSG İnternet devresi tesis edilmesi ve SSG 
İnternet Uygulaması kapsamında yeniden taahhüt verilmesi koşulu ile 15.12.2016 
tarihinde yürürlüğe giren SSG İnternet Uygulamasına cezasız geçiş yapabileceklerdir. 
 

15. İşletmecinin sadece yazılı başvurusuna istinaden taahhütname kapsamına devre 
ekleme/iptal talepleri alınacaktır. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

SABİT GENİŞBANT İNTERNET SONLANDIRMA HİZMETİ 
UYGULAMA ESASLARI 

 
HİZMETİN TANIMI 
 
Türk Telekom IP VAE (Veri Akış Erişimi) altyapısını kullanarak sabit genişbant internet hizmeti 
sunan veya VAE/YAPA modelleri dışında sabit genişbant internet pazarında 500.000 ve üzeri 
aboneye hizmet veren İşletmecilerin, sabit genişbant son kullanıcı trafiklerinin internet 
sonlandırmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış ve İşletmeciler tarafından talep edilecek 
internet çıkış kapasiteleri toplamı üzerinden ücretlendirme modeline sahip bir hizmettir. 
 
HİZMET TOPOLOJİSİ 
 
VAE modelinde: 
 

 
 
PTS modelinde: 
 

 
 
HİZMET KAPSAMI VE ÜCRETLENDİRİLMESİ: 
 
1. Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti ücretlendirmesi;  

 
a. İşletmecinin TTN’lerde/İSS lokasyonunda sonlanan toplam kapasitesinin Mbps başı sabit 

birim fiyat ile çarpılması yöntemiyle “{Toplam Kapasite (Mbps) * Birim Fiyat (TL/Mbps }” 
hesaplanacak olup birim fiyat aşağıdaki şekildedir. 

 

Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti Toptan Tarifesi 
(Mbps/TL)* 

3,96 

*Toptan tarifede vergiler hariçtir. 
 

b. Madde 2’de belirtilen koşullara bağlı olarak hizmet kapsamında ilave ücretlendirme 
uygulanabilecektir. 
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2. İşletmecilerin, tüm Türkiye‘deki sabit genişbant trafiklerini; 
 
a. Türk Telekom’un yurtdışı internet çıkışına sahip olduğu Acıbadem, Adana, Ankara, 

Antalya, Ataköy, Bursa, Gayrettepe, İzmir ve Kayseri TTN’lerinden (Yurtdışı Çıkış TTN’si) 
seçecekleri 4 ya da daha fazla TTN’de veya TT SSG noktalarında sonlandırması halinde 
Madde 1.a’da belirtilen Mbps başı sabit birim fiyat üzerinden ücretlendirme yapılacak 
olup herhangi bir ilave ücret oluşmayacaktır. 

 
b. 3, 2 ya da 1 Yurtdışı Çıkış TTN’sinde sonlandırılması durumunda ödenecek ilave ücret, 

{ Birim Fiyat * (1,10-1) * (Toplam Kapasite) } ile hesaplanacaktır. 
 
c. Kendi POP noktasında sonlandırmak istemesi durumunda ödenecek ilave ücret, { Birim 

Fiyat * (1,15-1) * (Toplam Kapasite) } ile hesaplanacaktır. 
 
d. 3 ve üzeri Yurtdışı Çıkış TTN’sinde ve 1 İSS POP’da sonlandırması durumunda 

ödenecek ilave ücret, { Birim Fiyat * (1,15-1) * (İSS POP’da Sonlanan Kapasite) } ile 
hesaplanacaktır.  

 
e. Bir kısmını 1 ya da 2 Yurtdışı Çıkış TTN’sinde, bir kısmını İSS POP’da sonlandırması 

durumunda ödenecek ilave ücret ise “{ Birim Fiyat * (1,15-1) * (İSS POP’da Sonlanan 
Kapasite) } + { Birim Fiyat * (1,10-1) * Yurtdışı Çıkış TTN’lerinde Sonlanan Kapasite}” ile 
hesaplanacaktır.  

 
f.  İSS POP’da sonlanan kapasitenin 100 Gbps ve üzeri olması durumunda ödenecek ilave 

ücret, { Birim Fiyat * (1,10-1) * (İSS POP’da Sonlanan Kapasite) } ile hesaplanacaktır. 
 

3. Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma hizmeti kapsamında Yurtdışı Çıkış TTN’leri dışındaki 
TTN’lere, diğer TTN’lerden trafik taşınamayacaktır. 

 
4. İşletmecilerin Yurtdışı Çıkış TTN’si dışında yer alan TTN’lerdeki trafikleri için ilgili TTN’de 

(ana TTN) ortak yerleşim yapması ve bu TTN’de Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmeti 
almak istemesi halinde ilgili TTN’deki kapasite herhangi bir ilave ücretlendirme hesabına 
dâhil edilmeyecek olup bu kapasite için ödenecek ücret birim fiyat üzerinden “{Kapasite 
(Mbps) * Birim Fiyat (TL/Mbps }” ile hesaplanacaktır. 

 
5. İşletmecilerin Yurtdışı Çıkış TTN’sindeki trafiklerini, ilgili TTN’de (ana TTN’de) 

sonlandırması ve başka herhangi bir TTN’den trafik taşımaması halinde ilgili TTN’deki 
kapasite herhangi bir ilave ücretlendirme hesabına dâhil edilmeyecek olup bu kapasite için 
ödenecek ücret birim fiyat üzerinden “{Toplam Kapasite (Mbps) * Birim Fiyat (TL/Mbps}” ile 
hesaplanacaktır. Bu kapsamdaki yurtdışı çıkış TTN’si Madde 2’de belirtilen ilave ücret 
hesaplamalarındaki Yurtdışı Çıkış TTN sayısı hesaplamasında değerlendirilmeyecektir. 

 
6. VAE/YAPA modelleri dışında sabit genişbant internet pazarında 500.000 ve üzeri aboneye 

hizmet veren İşletmecilerin işbu hizmetten faydalanmak istemeleri halinde hizmet 
kapsamında ödeyecekleri ücret birim fiyat üzerinden “{Toplam Kapasite (Mbps) * Birim Fiyat 
(TL/Mbps}” ile hesaplanacaktır. 

 
7. İşletmeciler, internet çıkışlarını almak üzere seçtiği TTN’lerine bağlı olan TT SSG trafiklerini, 

sadece bağlı olduğu TTN’de sonlandırabilecek ve internete çıkarabileceklerdir. İnternet 
çıkışı için seçilen TTN’lere, kendilerine bağlı olan TT SSG’leri dışında sonlandırılacak TTN 
trafikleri için Noktadan Noktaya taşıma devreleri tesis edilecektir. Trafiği taşınacak TTN’ler 
ile İSS SSG’si arasında tesis edilecek bu devreler Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma 
tarifesi kapsamında verilecek olup ayrıca ücretlendirilmeyecektir. 
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8. İşletmeciler trafik sonlandırmak için seçtikleri TTN’ler/lokasyonlar ile bu 
TTN’lerde/lokasyonlarda sonlandırılacak TTN bilgilerini Türk Telekom’a bildirmelidir. 
İşletmecilerin internete çıkış için seçtiği TTN’lerde Ortak Yerleşim alanlarına cihaz 
kurulumu yapması gerekmektedir. 

 
9. İşletmeciler, trafik sonlandırmak üzere belirlediği TTN’lerde/İSS lokasyonunda, talep 

edecekleri bantgenişliği kadar trafik sonlandırabilecek ve aynı bantgenişliği değerinde bir 
internet devresine sahip olacaklardır. 

 
10. İşletmecilerin 4 TTN’de internet çıkışı alacağını bildirmesi durumunda, bu 4 TTN’de Ortak 

Yerleşim Alanlarına cihaz kurulumu yapması ve her bir TTN’de bu hizmet kapsamında 
aldığı toplam kapasitenin en az %10’unu sonlandırması gerekmektedir. 

 
11. İşletmeci talebine bağlı olarak, Yurtdışı Çıkış TTN’lerinde Türk Telekom MPLS cihazından 

port yedekliliği hizmeti; İşletmeci POP’unda trafik sonlandırılması halinde ise Aynı Santral 
veya Farklı Santral Lokal Erişim Yedeklemesi hizmeti ücretsiz olarak sağlanacaktır. 

 
12. İşletmecilerin internet aldıkları TTN’lerde bulunan kendilerine ait cihazlara uzaktan erişimi 

için 4 adet 50 Mbps’lik yedekli Noktadan Noktaya Metro Ethernet devresi ücretsiz olarak 
tahsis edilecektir. İSS POP noktasında hizmet alan işletmeciler için 2 adet 150 Mbps 
yedekli Noktadan Noktaya Metro Ethernet devresi ücretsiz olarak tahsis edilebilecektir. 
Yedek devreler, Aynı Santral veya Farklı Santral Lokal Erişim Yedeklemesi hizmetleri 
kapsamında seçilebilecektir. 

 
13. TTNET İletişim Hizmetleri AŞ (TTNET) bu uygulamadan faydalanabilecek olup pazarda 

etkin rekabetin tesis edilmesi amacıyla TTNET’e bu uygulamadan bağımsız olarak liste 
fiyatlarına %50 negatif ayrımcılık uygulanacaktır. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

SABİT GENİŞBANT İNTERNET SONLANDIRMA HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI 
UYGULAMA ASASLARI 

 
Taahhüde Esas Toplam Kapasite: Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim 
Kampanyası kapsamında taahhüde baz kabul edilecek olan İşletmecinin seçmiş olduğu 
internete çıkış TTN’lerindeki/lokasyonlarındaki internet devrelerinin toplam kapasitesi. 

 
1. Kampanyanın 18 Şubat 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yürürlükte kalması 

planlanmaktadır. 

 
2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan seviyede Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma 

hizmeti alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir. 

 
3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmecilere, taahhüde esas toplam kapasite 

üzerinden ödeyecekleri aylık tutarlar üzerinden %20 indirim uygulanacaktır. 

 
4. İşletmeciler, kampanya kapsamındaki taahhüde esas toplam kapasiteyi oluşturan devreler 

için taahhüt süresi boyunca hız artırımı yapılabilirler. Kalan taahhüt süresi boyunca, son 

gelinen toplam kapasite değeri üzerinden indirim uygulanacaktır. 

 
5. Taahhüde Esas Toplam Kapasite’yi oluşturan devreler için, hız düşümü ya da 9. Madde’ye 

uygun yapılacak devre iptal işlemleri sonucunda taahhüt bitiş tarihine kadar Taahhüde Esas 

Toplam Kapasite’nin altına düşmemesi gerekmektedir. Taahhüde Esas Toplam 

Kapasite’nin altına düşmesi ve/veya İşletmecinin taahhüdünü sonlandırmak istemesi 

durumunda, taahhüt sözleşmesi fesih olacak ve uygulamadan cezalı çıkış 

gerçekleştirilecektir. İşletmecinin uygulamadan çıkarıldığı/çıktığı tarih itibariyle kalan 

taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından uygulama 

kapsamında taahhüt verdiği indirimli Tarife Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) 

ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin uygulama 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 yükümlü olacaktır. Aksi takdirde İşletmeci Sağlanan Fayda’yı Türk 

Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlü olacaktır. 

 
6. Uygulamadan yararlanacak İşletmeciler için Taahhüde Esas Toplam Kapasite başvuru tarihi 

itibariyle tespit edilecek ve tespit edildiği tarihten başlamak üzere kampanya indirimi 

uygulanacaktır. 

 
7. Taahhüde Esas Toplam Kapasiteyi oluşturan bütün devreler için taahhüt başlangıç tarihi 

aynı olacaktır. İşletmecinin taahhüt başladıktan sonra internete çıkış TTN’si/lokasyonu 

ilavesi yaparak toplam kapasiteyi artırmak istemesi durumunda, ilave devreler için taahhüt 

bitiş tarihi Taahhüde Esas Toplam Kapasite’yi oluşturan devrelere ait taahhüt bitiş tarihiyle 

aynı olacaktır. 

 
8. İnternete çıkış TTN’si/lokasyonu ilavesi ile veya mevcut internete çıkış 

TTN’si/lokasyonundaki devrelerde kapasite artırımı yapılması durumunda, Taahhüde Esas 

Toplam Kapasite taahhüt kapsamındaki internete çıkış TTN’si/lokasyonundaki devrelerin 

güncel kapasiteleri toplamı üzerinden hesaplanacaktır. 
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9. İşletmeciler, sabit genişbant trafiklerinin teslimi için seçtikleri 4 TTN’yi taahhüt başlangıç 

tarihinden itibaren 12 ay boyunca değiştiremeyeceklerdir. Bu süre içerisinde değişim 

yapılmak istenmesi durumunda 5. Madde’deki ceza koşulları geçerli olacaktır. Bu süre 

sonunda, internete çıkış için 4 TTN’de hizmet alan İşletmeciler, 5. Madde kapsamında 

belirtilen kapasite koşullarını sağlamak üzere 4’den daha az sayıda TTN’den veya İSS 

POP noktasından hizmet almak üzere internet çıkış noktası iptali yapabilirler. Bu durumda 

işletmeciler tarife kapsamında indirim almaya devam edebileceklerdir. 

 
10. İşletmecinin sadece yazılı başvurusuna istinaden taahhütname kapsamında devre 

ekleme/iptal talepleri alınacaktır. 

 
11. Yürürlükte bulunan SSG İnternet Uygulamasından ve SSG Fırsat Uygulamasından 

yararlanan ve taahhüdü halen devam eden işletmeciler, talep etmeleri ve Sabit Genişbant 

İnternet Sonlandırma hizmetine geçme koşullarını sağlamaları halinde Sabit Genişbant 

İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim Kampanyasına cezasız geçiş yapabilecektir. Bu 

durumdaki işletmeciler; Sabit Genişbant İnternet Sonlandırma Hizmetinde İndirim 

Kampanyası uygulama esasları kapsamında yeniden 24 ay taahhüt vermiş olacaklardır. 
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