
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 05.09.2012 
Karar No  : 2012/DK-07/417 
Gündem Konusu             : Üniversite Öğrencilerine Yönelik DSL  

               Kampanyası. 
 
KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının 
hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom) tarafından 17.08.2012 tarih ve 1921 sayılı yazı 
ile Kurumumuz onayına sunulan “Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası” teklifine ilişkin 
olarak;  

 Kullanıcıların makul bir ücret karşılığında elektronik haberleşme şebeke, altyapı ve 
hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması, 

 Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi, 

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

 Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması 
 
hususları göz önünde bulundurularak, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4, 6, 
7, 13, 14 ve 20’nci maddeleri, Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği’nin 5 ve 12’nci maddeleri 
ve ilgili diğer mevzuat kapsamında; 

 
1. Ek’te yer alan kampanya uygulama esaslarının 01.10.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmek üzere onaylanması, 
 

2. Onaylanan kampanyanın işbu Kurul Kararının tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü 
içerisinde Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması,  

 
hususlarına karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası Uygulama Esasları 

 

 Türk Telekom tarafından sunulacak kampanya kapsamında üniversite 

öğrencisi olduğu Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile yapılacak veritabanı 

kontrolü sonrası tespit edilecek aboneler için İnternet Servis 

Sağlayıcılardan (İSS) kıst+12 ay boyunca Yalın DSL erişim ücreti/YAPA 

Tam veya Paylaşımlı erişim aylık kullanım ücreti alınmayacaktır. 

 Üniversite öğrencilerinin tespiti için Yüksek Öğretim Kurulu 

Başkanlığında bulunan veri tabanı kullanılacaktır.    

 Kampanya 31.12.2012 tarihine (dahil) kadar geçerli olacaktır.  

 Her öğrenci kampanyadan 1 kez faydalanabilecektir.    

 Söz konusu paketlerde yürürlükte olan diğer tüm kampanyalar geçerli 

olacaktır. 

 Kampanya 31.12.2012 tarihine (dahil) kadar tüm İSS’lerin, tüm Yalın 

paketleri, YAPA Tam ve YAPA Paylaşımlı erişim kapsamında elde 

ettikleri toplam 100.000 abone ile sınırlı olacaktır.  

 İSS’ler arası geçiş (churn) ve modeller arası geçiş yapan aboneler 

kampanya kapsamı dışındadır.  

 Kampanya hiç abone olmamış yeni müşterilere ve kampanya yürürlüğe 

girdikten sonra gerçekleşen abonelik iptali üzerinden en az 3 (üç) ay 

geçmiş müşterilere uygulanacaktır. 

 


