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Metro Ethernet İnternet Hizmeti Yeni Hız Tarifeleri  

 

 

 

 

 

 

 

Tablodaki ücretlere KDV ve ÖİV dâhil değildir. 

 

Hızı (Mbit/sn) Aylık Kullanım Ücreti (TL) 

12.500 110.189,95 

15.000 127.128,16 

17.500 142.552,35 

20.000 156.649,33 

30.000 228.193,58 

40.000 298.294,37 

50.000 365.481,73 
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SSG FIRSAT DÜŞÜK HIZLARA İNDİRİM KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI 
 
1) Kampanya, 01/07/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. 

 
2) Kampanyadan, Türk Telekom’dan SSG Fırsat Uygulaması kapsamında Noktadan 

Noktaya Metro Ethernet ve TTUNEL hizmeti alan bütün işletmeciler yararlanabilecektir. 
 
3) Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, aşağıdaki hızlarda yer alan 

ve SSG Fırsat Uygulaması kapsamında mevcut ile yeni tesis edilecek Noktadan 
Noktaya Metro Ethernet / TTUNEL devreleri için karşılık gelen indirim oranlarından 
taahhüt süresi boyunca yararlanabilecektir.  

                                                      

Düşük Hızlara İndirim 

Hız 
(Mbps) 

İndirim 
Oranı 

5 13% 

6 13% 

7 13% 

8 13% 

9 13% 

10 13% 

15 13% 

20 13% 

30 13% 

40 13% 

50 15% 

60 15% 

70 15% 

80 15% 

90 15% 

100 17% 

125 17% 

150 17% 

200 17% 

250 17% 

300 17% 

350 17% 

400 17% 

450 17% 

500 17% 

600 20% 

700 20% 

800 20% 

900 20% 

1000 20% 

1.250 20% 

1.500 20% 

2.000 20% 

 
 
4) Devrelerin kampanyadan yararlanabilmesi için kampanyanın yürürlüğe girdiği tarihten 

önceki 3 ay içerisinde aynı adreslerde iptal ya da hız düşümü yapılmamış olması 
gerekmektedir. 
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5) Kampanya kapsamındaki devreler için taahhüt süresi boyunca hız artırımı yapılabilir. 

Kalan taahhüt süresi boyunca son gelinen hıza karşılık gelen oranlar üzerinden indirim 
uygulanacaktır. Taahhüt süresince hız artırımı yapılan devrelerde, taahhüt altına alınan 
ilk hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir. Herhangi bir nedenle bu 
hızın altına düşülmesi durumunda, taahhüt bozulmuş olacaktır. Örneğin, kampanyaya 
500 Mbps hızıyla giren bir devre taahhüt süresi boyunca %17 indirim alacaktır. Taahhüt 
süresi içerisinde hızını 1.000 Mbps’ye artırması durumunda, kalan taahhüt süresi 
boyunca %20 oranında indirim alacaktır. Hızı 1.000 Mbps’ye yükseltilen devre kalan 
taahhüt süresinde ilk girdiği hız olan 500 Mbps’ye kadar hız düşümü yapabilecek olup, 
bu hızın altına inilmesi durumunda kampanyadan cezalı çıkış gerçekleştirilecektir. 
 

6) Kampanya kapsamında bulunmayan 2.000 Mbps üzeri hızlar için hız artırımı talep 
edilmesi durumunda, devre hızı istenilen hıza yükseltilecek ve kalan taahhüt süresi 
boyunca yükseltilen hızın yürürlükteki tarifesine göre ücreti alınacak, bir başka deyişle 
herhangi bir indirim uygulanmayacaktır. Kalan taahhüt süresi içerisinde devre hızının 
tekrar kampanya kapsamındaki hızlardan birine düşürülmesi durumunda yukarıdaki 
tabloda karşılık gelen indirimi almaya hak kazanacaktır. Bu durumda düşürülen hız, 
kampanyaya ilk giriş tarihindeki hızdan daha düşük olamayacaktır. 
 

7) Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi durumunda 
taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 10’da yer almaktadır. 
 

8) Kampanyadan faydalanan devreler devredilemeyecektir. Devir yapılması durumunda 
taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 10’da yer almaktadır. 
 

9) Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir. Nakil yapılan devrenin 
kampanya faydasının devam etmesi için ücretlendirildiği kademenin değişmemesi şartı 
aranacaktır. 
 

10) Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından 
çıkması/çıkarılması durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan 
taahhüt süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından 
kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık 
(indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya 
kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim tutarlarının 
toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, İşletmeci, Kalan Aylar 
Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde işletmeci 
Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. 
 

11) SSG Fırsat Uygulaması ve SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyasından yararlanan 
işletmeciler bu kampanyadan da yararlanabilecektir. Bu durumda, SSG Fırsat Düşük 
Hızlara İndirim Kampanyasından yararlanan devreler, öncelikle bu kampanyadan 
doğan %13 - %20 arasında değişen indirimlerden yararlanacaktır. Aynı devre için SSG 
Fırsat Uygulaması kapsamında verilen taahhütten doğan %35 - %55 arasında değişen 
indirim, SSG Fırsat Düşük Hızlara İndirim Kampanyasının uygulanmasından sonra 
oluşan indirimli aylık tutar üzerinden uygulanacaktır. 
 

12) 15/12/2016 - 15/06/2017 tarihleri arasında yürürlükte olan SSG İnternet Hizmetinde 
İndirim Kampanyasından yararlanan ve taahhüdü halen devam eden işletmeciler, talep 
etmeleri halinde SSG Fırsat Düşük Hızlara İndirim kampanyasına cezasız geçiş 
yapabilecektir. Bu durumda işletmeciler güncel kampanya koşullarına göre hakettikleri 
indirimlerden, SSG İnternet Hizmetinde İndirim Kampanyasından kalan taahhüt süreleri 
boyunca yararlanabileceklerdir. 
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13) Bu kampanyadan yararlanan işletmeciler aynı anda SSG İnternet Hizmetinde İndirim 
Kampanyası’ndan yararlanamaz. 
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SSG FIRSAT UYGULAMASI 
 
 
UYGULAMANIN TANIMI 
 
Veri Akış Erişimi (VAE) ve Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) modelleriyle son 
kullanıcılarına genişbant internet servisi veren İnternet Servis Sağlayıcıları (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, TT SSG’si ile kendi SSG’si farklı binalarda olan İSS’ler Türk Telekom’dan 
alacakları Noktadan Noktaya Metro Ethernet (NN ME) devreleri için tek uç üzerinden 
ücretlendirilmektedir. 
 
Bilindiği üzere, TT şebekesinde NN ME devre trafikleri herhangi bir önceliklendirme yapılmadan, 
“best effort” yöntemi ile taşınmaktadır. Trafiğin taşınmasında farklı servis sınıflarına ihtiyaç 
duyan işletmeciler 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 yapılacaktır. 
 
Türk Telekom’dan, internete çıkış amacıyla simetrik Metro Ethernet İnternet/asimetrik SSG 
İnternet 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 “NN ME/TTunel ve ME İnternet/SSG İnternet (taahhüt edilen yıla bağımlı) 
indirim uygulaması” düzenlenecektir. 
 
 
TOPOLOJİLER 
 
1) VAE modelinde; SSG’si kendi yerleşkesinde olması sebebi ile NN ME/TTunel ve internete 

çıkış için simetrik ME İnternet/asimetrik SSG İnternet hizmeti alan İSS’ler 
 

 
 
 

 
 

ME/SSG 

İnternet 
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2) VAE modelinde; SSG’si farklı bir Türk Telekom binasında olması sebebi ile NN ME/TTunel 
ve internete çıkış için simetrik ME İnternet/asimetrik SSG İnternet hizmeti alan İSS’ler 
 

 
 

3) YAPA modelinde; SSG’si kendi yerleşkesinde olması sebebi ile NN ME/TTunel ve 
internete çıkış için simetrik ME İnternet/asimetrik SSG İnternet hizmeti alan İSS’ler 
 

 
 

4) YAPA modelinde; SSG’si farklı bir Türk Telekom binasında olması sebebi ile NN 
ME/TTunel ve internete çıkış için simetrik ME İnternet/asimetrik SSG İnternet hizmeti alan 
İSS’ler 
 

 
 
 
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 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecek 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 %55 indirim 

 
yapılacaktır. 
 

ME/SSG 

İnternet 

ME/SSG 

İnternet 

ME/SSG 

İnternet 
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3) 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. 

4) NN ME/TTunel devreleri ile ME İnternet/SSG İnternet devresi üzerinde indirimin 
hesaplanması için %85 oranı dikkate alınır. İnternet çıkışının yapıldığı her bir İSS SSG 
noktasında; ME İnternet/SSG İnternet devresinin bant genişliğinin en az NN ME/TTunel 
devrelerinin toplam bant genişliğinin %85’i kadar olması gerekmektedir. 
 

5) Uygulamadan yararlanacak işletmeciler için her bir İSS SSG Noktası Bazında Taahhüde 
Esas Toplam Kapasite başvuru tarihi itibariyle tespit edilecektir. 

 
6) 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. 

 
7) 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. 

 
8) 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. 

 
9) ME İnternet/SSG İnternet devresinin kapasitesi NN ME/TTunel devrelerinin toplam 

kapasitesinden büyükse; NN ME/TTunel devrelerinin toplam kapasitesi kadar olan ME 
İnternet/SSG İnternet devresi kapasitesine indirim uygulanır. 

 
10) 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. 

 
11) İşletmecinin sadece yazılı başvurusuna istinaden taahhütname kapsamına devre 

ekleme/iptal talepleri alınacaktır. 
 
12) 15/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren SSG İnternet Uygulamasından yararlanan ve 

taahhüdü halen devam eden işletmeciler, talep etmeleri halinde SSG Fırsat Uygulamasına 
cezasız geçiş yapabilecektir. Bu durumdaki işletmeciler; SSG İnternet Uygulamasından 
kalan taahhüt süreleri boyunca, SSG Fırsat Uygulamasından yararlanacaktır. 
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SSG FIRSAT ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI 
 
 
Kampanyanın kapsamına ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır: 
 
Toplam Kapasite: İşletmeciye ait tüm Metro Ethernet İnternet/SSG İnternet devrelerinin ve SSG 
Fırsat Uygulaması kapsamında aldıkları Noktadan Noktaya Metro Ethernet/TTUNEL devrelerinin 
ülke genelindeki toplam kapasitesi. 
 
Toplam Abone Sayısı: Başvuru tarihi itibariyle işletmecinin Türk Telekom altyapısı üzerinden 
ülke genelinde hizmet verdiği VAE (ADSL, VDSL ve FTTX), YAPA toplam abone sayısı ve BTK 
Pazar Verilerine göre raporlanan işletmeci genişbant abone sayısı. 
 
Abone Başına Kapasite: İşletmecinin Toplam Kapasitesinin Toplam Abone Sayısı’na oranı 
(Toplam Kapasite / Toplam Abone Sayısı). 
 
Ücretsiz Devre (ÜD): SSG Fırsat Uygulaması kapsamında, işletmecinin kendi trafiğini internete 
çıkış yapmak üzere kendisinin belirleyeceği Trafik Teslim Noktası’na (“TTN”) / internete çıkış 
yapacağı lokasyona taşımak amacı ile kullandığı ve SSG Fırsat Ücretsiz Kapasite Kampanyası 
kapsamında ücretsiz alacağı Noktadan Noktaya Metro Ethernet / TTUNEL devresi/devreleri. 
 
1) Kampanya, 01/07/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında yürürlükte olacaktır. 

 
2) Kampanya kapsamında başvuruda bulunan işletmecinin Abone Başına Kapasite olarak 

189 Kbps’yi taahhüt etmesi durumunda, işletmecinin kendisinin belirleyeceği 1 (bir) adet 
ÜD’ ye ait kapasitesini, 293 Kbps’yi taahhüt etmesi durumunda yine kendisinin 
belirleyeceği 2 (iki) adet ÜD’ ye ait kapasitesini, 345 Kbps’yi taahhüt etmesi durumunda ise 
kendisinin belirleyeceği 3 (üç) adet ÜD’ ye ait kapasitesini 2 (iki) yıl boyunca ücretsiz 
olarak kullanabilecektir. Bu rakamlar kampanyanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 13. ay 
içerisinde %15 oranında artırılacaktır. Örneğin; 01/07/2017 tarihinde kampanyanın 
yürürlüğe girmesi durumunda, 01/07/2018 tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde söz 
konusu abone başına kapasite rakamları sırasıyla 217 Kbps, 336 Kbps ve 396 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) 15/12/2016 - 15/06/2017 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 kapasitesi, 
SSG İnternet Ücretsiz Kapasite kampanyasından kalan taahhüt süresi boyunca ücretsiz 
sağlanacaktır. 

 
5) İşletmecinin tercih edeceği Abone Başına Kapasite taahhüdünün 189 Kbps olması 

durumunda İşletmecinin 1 (bir) adet  ÜD’sine, 293 Kbps olması durumunda 2 (iki) adet 
ÜD’sine, 345 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 için 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 189 
Kbps kapasiteyi, 2 (iki) adet ÜD’sine ait kapasitesinin tamamını ücretsiz olarak 
kullanabilmesi için bu süre boyunca Abone başına en az 293 Kbps kapasiteyi, 3 (üç) adet 
ÜD’ sine ait kapasitesinin tamamını ücretsiz olarak kullanabilmesi için ise bu süre boyunca 
Abone başına en az 345 Kbps kapasiteyi koruması gerekmektedir. İşletmeci kampanya 
kapsamında ücretsiz aldığı Noktadan Noktaya Metro Ethernet / TTUNEL devrelerini 
taahhüt altında olduğu dönem içerisinde değiştirebilecektir. 
 

7) Kampanya kapsamında işletmeciye verilecek toplam ücretsiz kapasite 40 Gbps’yi 
geçemeyecektir. 

 
8) Kampanyadan yararlanacak işletmeciler için Toplam Kapasite ve Toplam Abone Sayısı 

başvuru tarihi itibariyle tespit edilecektir ve her ay sonu güncel Toplam Kapasite ve 
Toplam Abone Sayısı’na 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 189 Kbps’yi taahhüt eden bir 

işletmecinin kampanyadan yararlanma dönemi içerisinde Abone Başına Kapasite’yi 
artırarak 293 Kbps’ın üstüne çıkması durumunda işletmeci kalan süre boyunca 1 (bir) adet 
ÜD yerine 2 (iki) adet ÜD’sine ait kapasitesini, Abone Başına Kapasite’yi artırarak 345 
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 345 Kbps’yi taahhüt eden bir 

işletmecinin kampanyadan yararlanma dönemi içerisinde Abone Başına Kapasite’yi 345 
Kbps ile 293 Kbps arasında olacak şekilde düşürmesi durumunda, işletmeci kalan süre 
boyunca 3 (üç)  adet ÜD yerine,  seçeceği 2 (iki) adet ÜD’ sine ait kapasitesini ücretsiz 
alabilecektir. Kampanya kapsamında Abone Başına Kapasite olarak 293 Kbps’yi taahhüt 
eden bir işletmecinin kampanyadan yararlanma dönemi içerisinde Abone Başına 
Kapasite’yi 293 Kbps ile 189 Kbps arasında olacak şekilde düşürmesi durumunda ise 
işletmeci 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 345 Kbps’i ya da 293 Kbps’yi ya 

da 189 Kbps’i taahhüt eden bir işletmecinin 2 yıllık Taahhüt Süresi içerisinde Abone 
Başına Kapasite’yi 189 Kbps’nin altına düşürmesi durumunda, işletmeciye kampanyadan 
cezalı çıkış yaptırılacaktır. İşletmecinin kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle 
kalan Taahhüt Süresi göz önünde bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından 
Kampanya kapsamında taahhüt verdiği en son Abone Başına Kapasite’nin (189/293/345 



EK-3 
 

3/3 
 

Kbps) sağlanabilmesi için gerekli olan devrelere yönelik tahakkuk etmemiş aylık 
ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından 
çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar kendisinden Noktadan Noktaya Metro Ethernet / TTUNEL 
devreleri için alınmayan ücretlerin toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması 
durumunda, işletmeci, Kalan Aylar Faydası’nı; daha yüksek olması durumunda ise 
Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. 

 
12) SSG Fırsat Uygulaması’ndan ve SSG Fırsat Düşük Hızlara İndirim Kampanyası’ndan 

yararlanan işletmeciler bu kampanyadan da yararlanabileceklerdir. 
 
13) Bu kampanyadan yararlanan işletmeciler aynı anda SSG İnternet Ücretsiz Kapasite 

Kampanyası’ndan yararlanamaz. 
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SSG İnternet Hizmeti Yeni Hız Tarifeleri 

Hız (Mbps) Aylık Ücret (TL) 

30.000 205.383,53 

40.000 268.477,11 

50.000 328.948,47 

Fiyatlara vergiler dâhil değildir. 

 


