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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 19.01.2021 
Karar No : 2021/DK-ETD/13 
 
Gündem Konusu    : Türk Telekom IP VAE Transmisyon Kampanyaları 
 
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) tarafından 25.12.2020 tarihli ve 156437 sayılı yazı ile 
Kurumumuz onayına sunulan “Abone Baremli Transmisyon Kampanyası” ile “Yıllık Transmisyon 
Artışı Kampanyası” teklifinin; 

 Yüksek hızlı DSL/fiber hizmetine geçişleri hızlandıracağına, 

 Genişbant internet hizmetlerinin ilk edinimini kolaylaştıracağına, 

 İnternet Servis Sağlayıcılara ekonomik avantaj sağlayacağına, 

 Genişbant internet hizmetleri pazarında etkin rekabet ortamının oluşturulmasına ve ülkemiz 
genelinde internet penetrasyonunun artırılmasına, 

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

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

 Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanmasına ve korunmasına 
katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak, 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 
mevzuata istinaden; 
 
Kurumumuz düzenleme hakları saklı kalmak kaydıyla; 
 
1. Ek’te yer alan “Abone Baremli Transmisyon Kampanyası” ile “Yıllık Transmisyon Artışı 

Kampanyası”na yönelik Uygulama Esasları’nın onaylanması, 
 
2. Onaylanan kampanyaların işbu Kurul Kararı’nın tebliğ tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde 

Türk Telekom’un internet sayfasında yayımlanması 
 
hususlarına karar verilmiştir. 
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: 
 

ABONE BAREMLİ TRANSMİSYON KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI 
 

1. Abone Baremli Transmisyon Kampanyası’ndan TTNET hariç tüm İSS’ler yararlanabilecektir. 

 

2. Kampanya 01.02.2021 – 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olacaktır. 

 

3. İndirim oranları abone sayısına göre aşağıdaki gibi uygulanacaktır 

Abone Barem İndirim Oranı 

25.000’e kadar 30% 

25.001< … ≤100.000 25% 

100.001< … ≤200.000 20% 

200.001< … ≤300.000 15% 

300.001< … ≤400.000 10% 

 
 

 
 

YILLIK TRANSMİSYON ARTIŞI KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI 
 

1. Kampanya TTNET hariç tüm İSS’ler için geçerli olacaktır. 

 

2. TTNET hariç İSS'lerin 2021 yılı ortalama abk değerinin 2020 yılına göre %30’un üzerinde 

artması durumunda, TTNET hariç İSS'lere %30'un üzerinde gerçekleşen abk kaynaklı artışa ait 

transmisyon maliyet farkının 2/3’ü iade edilecektir. 

 

3. İade tutarı TTNET hariç İSS’ler arasında bir önceki sene gerçekleşmiş yıllık toplam transmisyon 

maliyetine oranlı paylaştırılacaktır. 

 

4. 2022 Ocak ayında bir önceki seneye ilişkin hesaplanacak tutarlar, Şubat ayında dönem 

borçlarına mahsuben TTNET hariç İSS’lere ödenecektir. Hesaplanan tutar Şubat ayı dönem 

borcundan fazlaysa Şubat ayı ve takip eden aylarda dönem borçlarına mahsuben TTNET hariç 

İSS’lere ödeme yapılacaktır. 
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