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iki yıl ücretsiz internet!..
TT’den

175’inci kuruluş yıldönümü 
nedeniyle Türk Telekom, 1 milyon 
hane ve yeni abonelere internet 
erişimini 24 ay ücretsiz sunacak.
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Kuruluşunun 175’inci yıldönümünü kutlayan Türk 
Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom -TT), bedava 
internet müjdesi verdi. Yeni yaşında TT, bugüne kadar 
evine internet bağlatmamış herkese 2 yıl interneti 
ücretsiz sunacak. 
Ankara’da 21 Nisan 2015’te Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve devletin zirvesine ev sahipliği 
yapan kutlama törenine TT’nin geçmiş dönem 
yönetici, çalışanları ile çok sayıda bürokrat ve 
gazeteci katıldı. Gecede konuşmacılar, TT Grubu’nun 
175 yıllık geçmişiyle Türkiye iletişim tarihindeki 
önemine dikkat çektiler. Törende TT CEO’su 
Rami Aslan, Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı 
sağlayacak projeye ilişkin şunları söyledi:
“Türk Telekom Grubu olarak ülkemiz için 
yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyor, bir ilki daha 
Türkiye’nin hizmetine sunuyoruz. Evlerinde internet 
bulunmayan tüm vatandaşlarımızı ücretsiz internetle 
buluşturuyoruz. Bugüne kadar evine internet 
bağlatmamış herkese iki yıl boyunca interneti 
ücretsiz sunuyoruz. 4 GB kotalı 4 Mbps hızındaki 
ücretsiz internet bağlantısı ile bu dijital uçurumu 
aşmak ve Türkiye’nin tüm iletişim ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçlıyoruz.”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) da, 
TT’nin, 1 milyon hanede ve yeni tesis edilecek 
aboneliklerde geçerli olması öngörülen 4 Mbit/
sn hızında ve 4 GB kotalı DSL genişbant internet 
hizmetinin 24 ay süreyle ücretsiz sunulmasına 
yönelik kampanyasını onayladı. BTK’nin internet 
sitesinde yer alan kararda, onaylanan kampanya 
uygulama esaslarının, TT tarafından İnternet 
Servis Sağlayıcılara duyurulmasına karar verildiği 
kaydedildi. Buna göre, kampanya, 13 Temmuz 2015’e 
kadar xDSL Toptan Al-Sat ve IP seviyesinde veri akış 
erişimi modellerinde ve 4 Mbit/sn hız ve 4GB kotalı 
internet paketinde yapılan yeni satışlarda geçerli 
olacak. Kampanya kapsamında sunulacak paket, 
yeni aboneliklerde ve tesis adresinde abonelik iptali 
üzerinden en az 3 ay geçmiş satışlarda uygulanacak.
Kampanya bitiminde isteyen abone hattını iptal 
ettirebilecek. Bu durumda herhangi bir ceza 
uygulanmayacak. İsteyen abone 4 Mbit/sn 4 GB 
paketinde kalabilecek, bu durumda tarifede 
duyurulan paket ücreti üzerinden ücretlendirme 
yapılacak.

Türkiye’nin telekom adımlarının bazıları şöyle: 
  İlk telefon görüşmesi: 1909 İstanbul 
  İlk şehirlerarası telefon görüşmesi: 

      1929 Ankara - İstanbul
  İlk uluslararası telefon görüşmesi: 

      1976 Antalya Catania
  İlk ankesörlü telefon: 1982 Ankara
  İlk mobil telefon: 1986 Ankara & İstanbul
  İlk kablo TV servisi: 1988 Ankara
  İlk GSM servisi: 1994 Ankara, İstanbul ve İzmir  
  İlk 3G servisi: 2009
  İlk akıllı şehir: 2015 Karaman 
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