TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN YEDEKLEME HİZMETİ’NDE AYLIK
ÜCRET BİZDEN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE
TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYA’NIN KOŞULLARI:
Aşağıda belirtilen katılım koşullarını sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk
Telekom) TTVPN Yedekleme Hizmeti abonelerinin (“Abone”)/İşletmeci, 01/01/2020
(bu tarih dâhil) – 01/01/2021 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında düzenlenecek olan
TTVPN Yedekleme Hizmeti’nde Aylık Ücret Bizden Kampanyası’na (“Kampanya”)
katılmaları imkan dahilindedir:
Kampanya’ya katılım koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Türk Telekom’un aynı veya farklı santralden TTVPN Lokal Erişim Yedeklemesi
Hizmeti’nde yeni kurumsal abonesi veya İşletmeci olmak (Türk Telekom’dan TTVPN
Hizmetini al-sat amacıyla talep eden işletmeciler Kampanya’dan yararlanamaz.)
b) Kampanya’dan yararlanması istenen Uç’un 24 veya 36 ay taahhüt seçeneğinden
faydalanması için 10 Mbps ve üzeri;
d) Kampanya’nın başlangıç tarihinden önce TTVPN Hizmeti’nde farklı veya aynı
santralden Lokal Erişim Yedeklemesi Hizmeti’nde başvuruda bulunmamış olmak ve
Kampanya’ya başvurduğu tarihte TTVPN Hizmeti’nde farklı veya aynı santralden Lokal
Erişim Yedeklemesi Hizmeti’nden yararlanmıyor olmak,
e) TTVPN Yedekleme Hizmeti’nde Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası’ndan
yararlanmıyor olmak,
f) Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
h) Taahhütname’yi imzalamasını müteakip yedekleme devresinin tesis edildiği tarihten
itibaren tercih ettiği Taahhüt Süresi boyunca (18/24/36 ay), TTVPN Lokal Erişim
Yedeklemesi Devresi’ne ilişkin aboneliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi
durumunda işbu Katılım Koşulları’nda belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücreti ödemeyi
taahhüt etmek,
ı) Kampanya’ya başlangıç tarihi ile bitiş tarihleri arasında başvurmak.
İşbu Katılım Koşulları ve eki konumundaki Taahhütname, Ek’teki Devre Listesi’nde yer
alan her bir TTVPN Lokal Erişim Yedeklemesi Devresi için ayrı ayrı hüküm ve sonuç
doğuracaktır. Kampanya Başvuru Süresi içerisinde söz konusu Liste’ye
Abone’nin/İşletmeci’nin talebi üzerine eklemeler yapılabilecek veya Taahhüt Süresi’nin
bitimine kadar olan sürede iptaller gerçekleşebilecektir. Devre Listesi’nin iptal ve

ekleme sonunda revize edilen her hali işbu Koşullar’ın ve Tahhütname’nin ayrılmaz bir
ekidir. Devre Listesi’ndeki bir yedekleme devresinin iptali diğer yedekleme devrelerini
etkilemeyecektir.
Kampanya’nın Kapsamı:
1. Kampanya’ya katılım koşullarını sağlayan Abone/İşletmeci, Yedekleme Devresinin
tesisini müteakip ilgili iş emirlerinin tamamlandığı tarihten itibaren,
1.1 24 ve 36 ay taahhüt süresi tercih ettiği durumda, Yedekleme Devresi’ne ilişkin
aboneliğini devam ettirmesi koşuluyla, Yedekleme Devresi’nin aylık kullanım ücretleri,
Taahhüt
Süresi
boyunca
Abone’den/İşletmeci’den
talep
edilmeyecektir.
Abone’den/İşletmeci’den Kampanya kapsamında alınmayacak olan aylık kullanım
ücretlerine Ek’teki Tarife Tablosu’nda koyu harflerle yer verilmiştir.
1.2. 36 ay taahhüt karşılığında 6 Gbps üzeri bantgenişliğine sahip ve uç sayısı 1.000
ve üzeri olan abone/işletmecilerden, aynı santralden ya da farklı santralden Lokal
Yedekleme hizmetleri için 15Mbps ve üzeri hızlardaki devrelerinden aylık ücretlerin ve
bağlantı talep edilmeyecektir. Abone’den/İşletmeci’den Kampanya kapsamında
alınmayacak olan aylık kullanım ücretlerine ve bağlantı ücretine Ek’teki Tarife
Tablosu’nda koyu harflerle yer verilmiştir.
2. Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone/İşletmeci
tarafından karşılanacak ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere
Abone’nin/İşletmeci’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranı,
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani
adresinde belirtilmiştir. Abone’nin damga vergisinden muaf olması durumunda damga
vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
3. Abone’nin/İşletmeci’nin, Kampanya kapsamından çıktığı ve dolayısıyla
kendisinden alınmamış olan Yedekleme Devresi aylık kullanım ücretlerinin
tamamının tek seferde Abone’den/İşletmeci’den talep edildiği haller:
Abone’nin/İşletmeci’nin Taahhüt Süresi (24/36 ay)
tamamlanmadan
Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, Kampanya kapsamındaki Yedekleme
Devresi’ni iptal ettirmek istemesi, Tarife Tablosu’nda Kampanya’ya
başvurusunda bulunduğu hızın altına düşmesi veya hizmet değişikliği talebinde
bulunması, devir talebinde bulunması, Yedekleme Sözleşmesi’ni feshetmesi,
Yedekleme Sözleşmesi’nin Türk Telekom tarafından herhangi bir nedenle
feshedilmesi,
işbu
Katılım
Koşulları’nın
ve
Kampanya
Katılım
Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi gibi nedenler başta olmak
üzere, Kampanya ve/veya TTVPN Yedekleme Devresi aboneliğinin herhangi bir
nedenle Taahhüt Süresi (24/36 ay)
tamamlanmadan önce sona ermesi
durumunda,
24 ve 36 ay taahhüt seçeneğinden faydalanan Abone’den/İşletmeci’den
alınmamış olan Yedekleme Devresi aylık kullanım ücretlerinin tamamı tek
seferde tahsil edilecektir.
(Kampanya’da kaldığı ay sayısı) x(alınmayan Yedekleme Devresi Aylık Kullanım
Ücreti) =İhlal Halinde Ödenecek Ücret

36 ay taahhüt karşılığında 6 Gbps üzeri bantgenişliğine sahip ve uç sayısı 1.000
ve üzeri olan abone/işletmeci’den alınmamış olan Yedekleme Devresi aylık
kullanım ücretlerinin ve Kesin Bağlantı Ücretinin tamamı tek seferde tahsil
edilecektir.
Alınmayan Kesin Bağlantı Ücreti + ((Kampanya’da kaldığı ay sayısı) x(alınmayan
Yedekleme Devresi Aylık Kullanım Ücreti)) =İhlal Halinde Ödenecek Ücret

4. Abone’nin/İşletmeci’nin Kampanya’dan yararlandığı süre içinde Kampanya
kapsamındaki TTVPN Yedekleme Devresi’ne ilişkin Türk Telekom ile akdettiği
Yedekleme 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/İşletmeci’ye bu konuda bilgi
verilecektir. Abone’nin/İşletmeci’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda
işbu Koşullar’ın 3. maddesi uygulama alanı bulacaktır.
5. 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; İşletmeci ise yazılı olarak Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
6. Kampanya kapsamındaki TTVPN Yedekleme Hizmeti aboneliğinin nakil talep ettiği
yerde veya mevcut yerinde,
teknik imkansızlıklar nedeniyle sürekli olarak
verilememesi ve bunun sonucunda Yedekleme Devresi’nde hizmet sunumunun
sağlanamaması durumunda, Abone’nin/İşletmeci’nin Kampanya’dan yararlanmaya
devam etmesi söz konusu olmaz. Bu durumda, Abone’ye/İşletmeci’ye 3. maddedeki
İhlal Halinde Ödenecek Ücret yansıtılmaz.
7. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu
Katılım Koşulları’nın 3. maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise
Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Türk Telekom ile imzalamış olduğu
Yedekleme
Hizmeti
Sözleşmesi’nin
bütün
hükümleri;
İşletmeci’nin
Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, Türk Telekom ile
imzalamış olduğu Yedekleme Hizmeti Sözleşmesi’nin işbu Katılım Koşulları ve
Taahhütnamesi
kapsamındaki
abonelik
ilişkisinden
kaynaklanan
uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.

8.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/İşletmeci’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom
tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz. Bu durumda, Abone’ye/İşletmeci’ye 3. maddedeki İhlal Halinde Ödenecek
Ücret yansıtılmaz.
9. Taahhüt Süresi içinde, taahhüt edilen kapasiteye ilave olarak TTVPN Yedekleme
Hizmeti talebinde bulunulması durumunda, Türk Telekom tarafında Abone/İşletmeci
için herhangi bir ilave fiber optik kablo ya da teçhizat yatırımı gerekmiyorsa,
Abone’den/İşletmeci’den herhangi fiber optik kablo bağlantı ve teçhizat ücreti
alınmayacak, talep edilen devre yürürlükteki tarife ve esaslar kapsamında
karşılanacaktır; Türk Telekom tarafında Abone/İşletmeci için ilave fiber optik kablo
yatırımı ya da teçhizat gerekiyorsa, bu durumda fiber optik kablo ve teçhizat bedeli için
yürürlükteki tarife ve esaslara göre işlem yapılacaktır.
10. Abone’ye/İşletmeci’ye sağlanacak altyapının mülkiyeti ve kullanım hakkı Türk
Telekom’a ait olacaktır.
11.İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi aslı Türk Telekom’da kalacak;
“aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye/İşletmeci’ye verilecek şekilde
düzenlenmiştir.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Ek’teki Hizmet Listesi’nde Devre Numarası, farklı lokasyon mu/aynı lokasyon mu
bilgisi,tesis adresi ve 6 Gbps üzeri bantgenişliğine sahip ve uç sayısı 1.000 ve üzeri
olan abone/işletmeci’den alınmayacak olan Fiber Ücreti ve Fiber Optik Erişim
Mesafesi verilen TTVPN Yedekleme Devreleri açısından ayrı ayrı olmak üzere
Kampanya’dan yararlanmak istediğimi, Kampanya kapsamındaki Yedekleme
Devreleri için tercih ettiğim Taahhüt Süresi’nin (24/36 ay) Ek’teki Devre Listesi’nde
belirtildiğini, yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları
okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, (kanun
hükümleri ile muaf olmam durumu hariç olmak üzere) işbu Taahhütname’nin
imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan damga vergisini
ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce Katılım Koşulları’nın 3. ve 4.
maddesinde belirtilen sebeplerle veya herhangi bir nedenle Kampanya ve/veya
TTVPN Yedekleme Hizmeti aboneliğimin son bulması durumunda,
seçeneklerinden yararlanmam durumunda) o tarihe kadar alınmamış olan TTVPN
Yedekleme Devresi aylık kullanım ücretleri toplamını (ve bu ücretin zamanında
ödenmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için
uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile birlikte); (36 ay
taahhüt karşılığında 6 Gbps üzeri bantgenişliği ve 1.000’den fazla TTVPN ucuna
sahip olmam durumunda) o tarihe kadar alınmamış olan TTVPN Yedekleme
Devresi aylık kullanım ücretleri ile Kesin Bağlantı Ücretleri toplamını (ve bu
ücretin zamanında ödenmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli
avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile
birlikte)
Türk Telekom’un talebi üzerine Türk Telekom’un belirteceği süre

içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak bu şekilde bir süre belirtilmedi
ise, adıma düzenlenen ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın
ödenmesi gereken tarihe kadar) tek seferde defaten Türk Telekom’a ödeyeceğimi
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ekler:
Yedekleme Devresi Listesi

İşbu Taahhütname’nin bir nüshasını elden teslim aldım.

Tarih:

Abone Adı-Soyadı/Unvanı/İşletmeci Unvanı :

Yetkili Kişi Adı Soyadı :

İmza

