
ADSL YENİ SATIŞ KAMPANYASI UYGULAMA ESASLARI   

   

1. İSS’lerin 01.10.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında Al-Sat, IP VAE ve YAPA kapsamında 

yapacakları yeni ADSL satışları için aboneliğin en az 6 ay sürmesi koşuluyla (İSS’ler arası 

geçiş (churn) ve modeller arası geçiş yapan abonelikler hariç); satış başına aşağıdaki 

tabloda yer alan destekler faturadan indirim olarak uygulanacaktır.    

   

Yeni Satış Destek Tablosu   

İSS   Satış Destek Tutarı   

TTNET A.Ş.    30 TL   

Diğer İSS (Abone Sayısı* 500.000 ve üzeri)/YAPA    45 TL   

Diğer İSS (Abone Sayısı* 500.000 altında)   110 TL   

*Abone sayısı kontrolünde İnternet Bizden kampanyaları kapsamındaki abonelikler hariç 

tutulacaktır.   
   

2. Kampanya; tesis adresinde daha önce hiç abonelik yapılmamış yeni müşterilere ve tesis 

adreslerinde abonelik iptali üzerinden en az 1 (bir) ay geçmiş abonelere uygulanacaktır. 

Adreslerde kontrol BBK ve PSTN No (Yalın DSL tesislerinde sadece BBK No) üzerinden 

yapılacaktır. Mevcutta abonelik bulunan adreslerde ikinci bir abonelik tesis ettirilerek 

yapılacak abonelikler kampanyadan faydalanamayacaktır. 
   

3. İSS'lere yeni satış başına verilecek desteğin %50’si satışın gerçekleştiği ilk tahakkuk 

döneminde; geriye kalan %50 'si ise satışın gerçekleştiği aydan itibaren 6 ay sonraki 

tahakkuk döneminde ödenecektir. 6 ay koşulunu sağlamayan satışlar için aboneliğin 

sonlandırıldığı ilk tahakkuk döneminde verilen %50 destek geri alınacak şekilde 

mahsuplaşma yapılacaktır.   
   

4. İSS’ler arası geçiş ve modeller arası geçiş yapan müşteriler yeni müşteri olarak 

sayılmayacaktır. Kampanya döneminde elde edilen yeni müşterilerden hat dondurma işlemi 

yapılan, başka bir İSS’ye geçiş yapan müşteriler kampanya kapsamından çıkartılacaktır.   
   

5. Kampanyaya dâhil olmuş fakat 6 ay süresince DSL paketlerinde/portlarında kalma koşulunu 

tamamlamadan hattını dondurmuş müşteriler için İSS’lere verilen destek ilk tahakkuk 

döneminde geri alınacak şekilde mahsuplaşma yapılacaktır.   
   

6. Kampanyaya dâhil olmuş fakat 6 ay süresince DSL paketlerinde/portlarında kalma koşulunu 

tamamlamadan başka bir İSS’ye churn etmiş müşteriler için verici İSS’lere verilen ilk destek 

geri alınmayacak olup, alıcı İSS’lere destek verilmeyecektir.   

   

7. Katkı, İSS’nin yeni müşterilerinin abone olduğu tarihten itibaren 6 ay süresince sistemde 

kalması koşuluyla sunulacaktır. Bu 6 aylık süre içerisinde aboneliğin nakil olması, DSL 

paketleri/portları arasındaki geçişler ya da Fiber’e yapılan geçişler İSS’nin katkı hakkının 

iptal olmasına neden olmayacaktır.   

 



8. Kampanyaya dâhil olmuş fakat 6 ay süresince DSL paketlerinde/portlarında kalma koşulunu 

tamamlamadan modeller arası geçiş yapan müşteriler için İSS’lere verilecek toplam destek 

geçiş yapılan modeldeki kampanya üzerinden hesaplanacaktır.   

   

Buna göre kampanyaya Al-Sat veya IP VAE modellerinde dâhil olmuş fakat 6 ay süresince 

DSL paketlerinde / portlarında kalma koşulunu tamamlamadan modeller arası geçişle YAPA 

modeline geçiş yapan müşteriler için satış destek tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:   

 

• İSS’lere verilecek toplam destek, yukarıdaki Yeni Satış Destek Tablosunda YAPA 

modeli için geçerli olan Satış Destek Tutarı üzerinden hesaplanarak, ikinci taksit miktarı 

hesaplanacaktır.   

• ADSL Yeni Satış Destek Tutarı olarak İSS’lere sağlanmış ilk taksit miktarının, 

kampanyaya dâhil olma tarihinde yürürlükte olan YAPA Satış Destek Tutarından küçük 

olması durumunda kalan tutar, ikinci taksit olarak hesaplanacaktır.   

• ADSL Yeni Satış Destek Tutarı olarak İSS’lere sağlanmış ilk taksit miktarının, 

kampanyaya dâhil olma tarihinde yürürlükte olan YAPA Satış Destek Tutarından büyük 

olması durumunda, fazla verilmiş tutar geri alınacak şekilde mahsuplaşma ikinci taksit 

döneminde yapılacaktır.  

• YAPA’da kampanya devamı gerçekleşen müşteri için kampanya döneminde hat 

dondurma olması durumunda kampanya sonlanır ve İSS’lere verilen destek ilk 

tahakkuk döneminde geri alınacak şekilde mahsuplaşma yapılacaktır.    

 


