TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET FIRSAT KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
KAMPANYANIN KOŞULLARI:
1. Katılım koşullarını sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) mevcut ve yeni Noktadan
Noktaya Metro Ethernet abonelerinin (“Abone”) 10.08.2020 – 10.08.2021(bu tarih dâhil) tarihleri
(“Başvuru Süresi”) arasında düzenlenecek olan Türk Telekom Noktadan Noktaya Metro Ethernet
Avantaj Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür.
2. Kampanya’ya katılım koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Türk Telekom’un Noktadan Noktaya Metro Ethernet Hizmeti’ne (“Hizmet”) mevcut veya yeni
kurumsal abonesi olmak,
b) Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip Devre’nin tesis edilmesi üzerine tesise yönelik
iş emrinin tamamlandığı tarihten itibaren tercih ettiği 12(oniki) ay/24 (yirmidört) ay (“Taahhüt
Süresi”) boyunca Hizmet abonesi olarak kalmak
c) Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce işbu Koşullar’da belirtilen ihlal durumların birisinin
gerçekleşmesi halinde işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i tek
seferde Türk Telekom’a ödemeyi taahhüt etmek,
d) Şüpheli alacaklı listesinde bulunmamak,
e) Kampanya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında Kampanya için başvuruda bulunuyor
olmak.
f) Noktadan Noktaya Metro Ethernet Sadakat Kampanyası’ndan ve Ücretsiz/İndirimli LEY
Kampanyası’ndan ve hizmet alanına ilişkin kanun ya da özel protokollerle belirlenmiş ve Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu onayı alınmış indirimlerden yararlanan abone olmamak.
(İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütnamesi Ek’teki Hizmet Listesi’nde belirtilen her bir Hizmet
için ayrı ayrı hüküm ve sonuç doğuracaktır.)
3. Kampanya koşullarını taşıyan ve taahhüdüne uygun davranan Abone’ye Kampanya kapsamındaki
Hizmet açısından, aylık kullanım ücretlerinde, tercih ettiği Taahhüt Süresi boyunca Devre’nin
bulunduğu hız aralığına göre aşağıdaki Tablo’daki indirim sağlanacaktır. Hizmet’in tarife paketlerinde
uygulanacak indirim oranının karşılık geldiği indirim tutarları Ek’teki Tarife Tablosu’nda belirtilmiştir.
Kampanya kapsamındaki indirim Taahhüt Süresi bitimine kadar geçerli olacaktır.
İndirim Oranları Tablosu:
Hız Aralığı / Taahhüt
Süresi

12 Ay seçeneğinde aylık
indirim oranı

24 Ay seçeneğinde aylık
indirim oranı

5 Mbps - 450 Mbps

% 18,00

% 21,50

500 Mbps - 10.000
Mbps

% 22,00

% 26,00
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4. Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve
bu kapsamda sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
Abone’nin bulunduğu tarife paketine göre damga vergisi tutarı değişkenlik gösterecektir.
Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise, damga vergisi Türk
Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı, http://www.turktelekom.com.
tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.
5. Abone’nin Kampanya kapsamından çıktığı (ihlal sayılan) haller şunlardır: Abone’nin Taahhüt
Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, aboneliğinden vazgeçmesi,
Kampanya’ya katılım hızının altında bir hıza geçme talebinde bulunması, adına tahakkuk
eden indirimli ücretleri ödememesi, hattını devretmesi, Noktadan Noktaya Metro Ethernet
Hizmet Formu’nu/Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi, Noktadan Noktaya Metro Ethernet
Formu’nun/Abonelik Sözleşmesi’nin Abone’den kaynaklı bir sebeple Türk Telekom tarafından
feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini
yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/
veya Hizmet aboneliğinin herhangi bir nedenle Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce sona
ermesi durumunda ihlalin gerçekleştiği her bir Hizmet açısından ayrı ayrı hesaplanacak şekilde,
Hizmet’in Kampanya’ya dahil edildiği tarih ile ihlalin gerçekleştiği tarih aralığında Abone’ye
Hizmet’in aylık kullanım ücretlerinde sağlanmış olan tüm indirimlerin toplamı (“Sağlanan
Fayda”) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/
DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”)
uyarınca, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği indirimli Tarife
Paketi’nin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamından (“Kalan Aylar Faydası”),
hangisi düşükse Abone, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak (sağlanan fayda ile Kalan Aylar
Faydası’ndan) düşük olan meblağı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*.
(* Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
6. Kampanya’dan yararlandığı süre içerisinde, Abone’nin Türk Telekom ile akdettiği Noktadan
Noktaya Metro Ethernet Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya işbu
Kampanya Katılım Koşulları’nın eki konumundaki Kampanya Katılım Taahhütnamesi’ni;
herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda
bu talep Türk Telekom tarafından karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir.
Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda işbu Koşullar’ın 5. maddesi uygulama alanı
bulacaktır.
7. Abone, Taahhüt Süresi boyunca Kampanya kapsamındaki Hizmet için, Kampanya’ya dahil
olduğu tarihteki hızın altında bir hıza düşüş yapmaması koşuluyla hız değişikliği yapabilecektir. Hız
değişikliği sonucunda ulaşılan Devre’nin yeni hızı 3. maddedeki Tablo’da - farklı bir hız aralığında
yer alıyor ise, hız değişikliğinin gerçekleştiği tarih itibariyle ve Taahhüt Süresi’nin sonuna kadar yeni
hıza karşılık gelen indirim oranı uygulanmaya başlayacaktır. Abone, Kampanya’ya dahil olunan
tarihteki hızdan daha düşük bir hıza hız düşümü yapması durumunda 5. madde hükmü uygulama
alanı bulacaktır.
8. Abone, Kampanya’dan vazgeçme, aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından
çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
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9. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın 5.
maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde
Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Noktadan Noktaya Metro Ethernet Hizmet Formu’nun
(ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin bütün hükümleri; işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi
kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
10. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından dolayı
herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından www.
turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden
önce mevzuata uygun olarak Abone’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından
bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
11. Abone’nin Kampanya kapsamındaki Hizmet’ten TTVPN Hizmeti’ne geçiş yapmak istemesi
nedeniyle, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya kapsamından çıkarılması durumunda
Abone’ye 6. maddede İhlal Halinde Ödenecek Ücret yansıtılmaz.
12. Kampanyadan faydalandırılan Devreler için nakil yapılması durumunda Abone’ye ceza
uygulanmaz, Abone nakil olunan yerde kalan Taahhüt Süresi kadar taahhüdü ile bağlı olmaya devam
eder.
13. Perakende İndirim Sözleşmesi’nden 12 ay taahhüt karşılığında yararlanan Abone’nin, aynı
zamanda bu Kampanya’dan da faydalanması durumunda, bu Kampanya kapsamında sadece 12
(oniki) ay taahhüt verebilir; diğer taahhüt seçeneklerinden yararlanmaz ve Devreler’e önce Perakende
İndirim Sözleşmesi kapsamındaki indirim uygulanır, sonrasında ise kalan tutara işbu Kampanya
indirimi uygulanır.
14. İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak; “aslı gibidir”
şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Bir Devre açısından Kampanya’dan yararlanmak istiyorsam Türk Telekom’un
hizmet numaralı

hızında

Noktadan Noktaya Metro Ethernet Devresi Abonesi olarak aşağıda başına (x) işareti koyduğum
Taahhüt Süresi ile Kampanya’dan yararlanmayı,
(

) 12 ay

(

) 24 ay

(Birden fazla Devre için başvuruda bulunduysam) Ek’teki Hizmet Listesi’nde, hızı, hizmet
numaraları, tercih ettiğim Taahhüt Süresi ve Kampanya Başvuru Tarihi belirtilen Devre Abonesi
olarak Kampanya’dan yararlanmayı,
yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı,
anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, birden fazla Devre açısından Kampanya’dan yaralanıyorsam
Ekteki Hizmet Listesi’nde belirttiğim her bir Devre için işbu Taahhütname’nin ve Koşullar’ın ayrı
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ayrı hüküm doğuracağını, Kampanya kapsamındaki her bir Devre açısından işbu Taahhütname’nin
imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan damga vergisini ödeyeceğimi, Taahhüt
Süresi’nin tamamlanmasından önce Katılım Koşulları’nın 6., 7. ve 8. maddesinde belirtilen
ihlal durumlarından birinin gerçekleşmesi halinde kampnaya’dan çıkarılacağımı ve (bir Devre
ile Kampanya’dan yaralanmam durumunda Devre aboneliğim; Birden fazla Devre açısından
Kampanya’ya başvuruda bulunmuş olmam ve Kampanya’dan yararlanıyor olmam durumunda ise
Hizmet Listesi’nde yer alan ve ihlalin gerçekleştiği her bir Devre aboneliğim açısından ayrı ayrı
geçerli olmak üzere) İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Koşullar’ın 6. maddesinde belirtildiği
şekilde hesaplanacak olan Sağlanan Fayda ve Kalan Aylar Faydası’ndan hangisi düşükse o
meblağı (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda
T.C. Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faizi dahil tüm fer’ileriyle birlikte)
ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz olarak, Türk
Telekom’un talebi üzerine, Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom tarafından
ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi
takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk Telekom’a ödemeyi gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ekler:
Tarife Tablosu
(Birden fazla Devre ile Kampanya’ya başvurulmuş olması durumunda) Hizmet Listesi
İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izim
vermiyorum.
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek
suretiyle aşağıda belirtilen seçeneğe onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik, konum ve kullanım bilgilerim(iz)
in Türk Telekom, TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tarafından kullanılmasına ve bu
şirketler arasında paylaşılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.
Tarih:

/

/

Abone’nin Adı- Soyadı/Unvan:
Yetkili Kişi Adı Soyadı:
İmza:
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/

SIRA
NO.

/

DEVRE HİZMET
NO.

TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL DEVRE LİSTESİ
DEVRENİN
HIZI

TAAHHÜT SÜRESİ (12/24AY)

KAMPANYA BAŞVURU TARİHİ

1

/

/

2

/

/

3

/

/

4

/

/

5

/

/

6

/

/

7

/

/

8

/

/

9

/

/

10

/

/

Tarih:

/

/

Abone/Yetkili Kişi imza
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