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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 23.06.2010 
Karar No  : 2010/DK-07/355 
Gündem Konusu : ADSL Kampanya Süre Uzatımı. 
 
KARAR : 
 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 16.06.2010 tarih ve 630 sayılı yazı ile 

Kurumumuza iletilen ADSL Al-Sat, IP VAE, ATM VAE ve YAPA hizmetlerine yönelik 

promosyon teklifine ilişkin olarak; 

� Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı 

ve hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması, 

� Toptan genişbant erişim hizmetlerinin kullanımının teşvik edilmesi yönüyle 

promosyonun elektronik haberleşme hizmetleri arzı ile yeni yatırımları özendirici 

etkisinin olması, 

� Promosyon teklifinin YAPA dâhil tüm toptan genişbant erişim hizmetlerini 

kapsaması, 

hususları göz önünde bulundurularak, 

1. 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; 

� 01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında İSS’lerin Al-Sat, IP VAE, ATM 

VAE ve YAPA kapsamında yürürlükteki tüm tarife paketleri ile elde edecekleri 

yeni ADSL internet müşterileri için (İSS’ler arası geçiş (churn) ve modeller 

arası geçiş yapan müşteriler hariç) TTNet A.Ş. hariç diğer İSS’lerden 3 ay 

süreyle, TTNet A.Ş.’den ise 2 ay süreyle Aylık Kullanım Ücreti (varsa kota 

aşım dâhil) alınmaması, 

� 01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında Al-Sat, IP VAE ve ATM VAE 

kapsamında yeni ADSL internet müşterileri için (İSS’ler arası geçiş (churn) ve 

modeller arası geçiş yapan müşteriler hariç) Bağlantı/Nakil Ücretinin 

alınmaması, 

� 01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında YAPA kapsamındaki Tam ve 

Paylaşımlı Erişime ilişkin Bağlantı Ücretinin %50 indirimli uygulanması, 
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� Söz konusu promosyonların 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında geçerli 

olması 

hususlarını içeren promosyon teklifinin, Referans Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişim 

Teklifi’nin onaylanmasını müteakip yeniden değerlendirilmesine ilişkin Kurumun 

düzenleme hakkı saklı kalmak kaydıyla, uygun bulunduğu, 

2. Söz konusu promosyonun işbu Kurul Kararı’nın tebliğinden itibaren 3 (üç) iş 

günü içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayınlanması, 

3. İşbu Kurul Kararı’nın Kurumumuzun internet sayfasında yayınlanması, 

hususlarına karar verilmiştir. 
 


