TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE
ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ
İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar’ın ve Taahhütname’nin
ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi’nde yer alan, Abone’nin
Kampanya’ya dahil etmek istediği, Kampanya koşullarına uyan ve talepte
bulunulan her bir TTVPN hizmeti için ayrı ayrı hüküm ifade edecektir. Liste,
işbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Liste’deki bir
TTVPN Hizmeti’nin Kampanya dışına çıkması halinde, bu durum Liste’deki diğer
TTVPN Hizmetleri’ni etkilemeyecek, diğer TTVPN Hizmetleri açısından işbu
Koşullar ve Taahhütname geçerliliğini korumaya devam edecektir.
Liste, Abone tarafından imzalanacak, aslı Türk Telekom’da muhafaza edilecek
“aslı gibidir” şerhi imzalanmış olan bir sureti (imza tarihini de içerecek şekilde)
Abone’ye verilecektir. Kampanya’ya Başvuru süresince Abone’nin talebi
doğrultusunda Liste’de eklemeler veya Taahhüt Süresi’nin sonuna kadar
abonelik iptali/sözleşme feshi gibi nedenlerle Liste’de iptaller yapılabilecektir.
Ekleme ve iptal talebini içeren her bir başvuru talebi ve bu talebi içeren
dilekçe/form işbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin eki konumundadır. Bu
başvurular sonucunda veya abonelik iptali/sözleşme feshi gibi durumların
meydana gelmesi halinde Liste’de de gerekli düzeltmeler yapılacak ve Liste’nin
güncellenen hali Abone tarafından imzalanıp, aslı Türk Telekom’da muhafaza
edilmek suretiyle, “aslı gibidir” şerhi imzalanmış bir sureti (imza tarihini de
içerecek şekilde) Abone’ye verilecektir. Liste’nin değişiklikler sonucunda
güncellenmiş her hali de işbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin ayrılmaz bir
parçasıdır.
İşbu Koşullar ve Taahhütname Devre Listesi’nde belirtilen TTVPN Hizmetleri’ne
ilişkin Abonelik Sözleşmeleri’nin/Hizmet Formları’nın ayrılmaz bir ekidir.
Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu
Koşullar’ın 3. maddesinde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul
Kararı’na
aykırı olmayacak şekilde Abone’nin Türk Telekom ile imzalamış
olduğu TTVPN Hizmetleri’ne ilişkin Abonelik Sözleşmeleri’nin/Hizmet
Formları’nın (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu Katılım
Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan
uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
İşbu Koşullar’da ve Taahhütname’de geçen “Hizmet” ibaresi Liste’de yer
alan tüm
TTVPN Hizmetleri’ni ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
KAMPANYA KOŞULLARI:
1. 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) 01/02/2021 tarihine kadar (bu tarih
dahil), erişim tipi ADSL, G.SHDSL veya Metro Ethernet (ME); bulut tipi
Unicast veya TTVPN 2 (VPLS) olan TTVPN Hizmeti’nden mevcutta
yararlanan ya da bu özellikteki TTVPN Hizmeti için başvuruda bulunan
ve buna ilişkin TTVPN Hizmet Formu’nu (ve gerekli ise Çerçeve Abonelik
Sözleşmesi’ni) imzalayan, belirtilen özellikte mevcut TTVPN abonesi olan,
son ödeme tarihi geçmiş borcunun olmayan, şüpheli alacaklı listesinde
bulunmayan, yukarıda belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri arasında
Kampanya’dan yararlanmak üzere başvuruda bulunan Türk Telekom’un mevcut

veya yeni TTVPN hizmeti kurumsal aboneleri, (mevcut Abone olmaları
durumunda) Kampanya başvurusunun yapıldığı tarihi takip eden bir sonraki
fatura döneminden;(yeni Abone olmaları durumunda) Hizmet’in bağlantısının
gerçekleştirilip faturalanmaya başlandığı tarihten itibaren (Bu tarih ilgili Hizmet
açısından Kampanya’ya katılım ve Taahhütname’nin geçerli olmaya başlayacağı
tarihtir.)
 750 uç ve üzeri yeni ttvpn uç başvurusunda bulunan müşterilere, vermiş oldukları
taahhüt süresi boyunca port ücreti indirimi yapılacaktır. Yeni tesis talebinde bulunan
uçları için kampanyadan faydalanabileceklerdir.
 750 ve üzerinde ttvpn ucu olan müşterilere 36 ve ya 48 ay taahhüt vermeleri
durumunda taahhüt süresi boyunca port ücreti indirimi yapılacaktır. Yeni tesis
talebinde bulunan uçları için kampanyadan faydalanabileceklerdir.
 18 (on sekiz) ay (“Taahhüt Süresi”) süreyle yukarıda belirtilen özellikte
Türk Telekom TTVPN Hizmeti abonesi olarak kalma taahhüdünde bulunur
ise, Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay (“Port Ücreti’nin
Alınmadığı Süre”) boyunca

24 (yirmi dört) ay (“Taahhüt Süresi”) süreyle yukarıda belirtilen
özellikte Türk Telekom TTVPN Hizmeti abonesi olarak kalma taahhüdünde
bulunur ise, Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren 12 (on iki) ay (“Port
Ücreti’nin Alınmadığı Süre”) boyunca

36 (otuz altı) ay (“Taahhüt Süresi”) süreyle yukarıda belirtilen
özellikte Türk Telekom TTVPN Hizmeti abonesi olarak kalma taahhüdünde
bulunur ise, Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren 18 (on sekiz) ay (“Port
Ücreti’nin Alınmadığı Süre”) boyunca

48 (kırk sekiz) ay (“Taahhüt Süresi”) süreyle yukarıda belirtilen
özellikte Türk Telekom TTVPN Hizmeti abonesi olarak kalma taahhüdünde
bulunur ise, Kampanya’ya katılım tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay (“Port
Ücreti’nin Alınmadığı Süre”) boyunca,
Abone’den TTVPN Hizmeti’ne ilişkin olarak tarifesinde yazan ve Ek’teki listede
erişim tipine göre koyu harflerle belirtilmiş olan Port Ücreti alınmayacaktır.
Ancak, Abone TTVPN hizmetine ilişkin olarak kendisine tahakkuk
ettirilen ve Tarifesi’nde yazan diğer tüm tek seferlik ve aylık ücretleri
tam olarak ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Bu durumda 3. maddede
belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın
uygulanma şartlarının oluşması
durumunda, İhlal Halinde Ücret Olarak, Kalan Aylar Faydası’nın tamamının talep
edilmesi kuralı saklıdır.
2. Abone,
tercih etmiş olduğu Taahhüt Süresi’ne karşılık gelen Port
Ücreti’nin Alınmadığı Süre’nin tamamlanmasından itibaren Taahhüt
Süresi’nin geri kalan kısmında Ek’te Tablo 1’de belirtilen port ücretlerini ve
(tüm taahhüt seçenekleri açısından geçerli olmak üzere) Taahhüt Süresi
tamamlandıktan sonra aboneliği devam ettiği müddetçe yürürlükteki
tarifede yazan port ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
3. Abone’nin Kampanya’dan yararlandırdığı TTVPN Hizmeti’nin Taahhüt
Süresi dolmadan herhangi bir nedenle iptal olması/aboneliğinin sona
ermesi veya erişim tipinin işbu Koşullar’ın 1. maddesinde belirtilen
Kampanya kapsamındaki erişim tipi dışında bir erişim tipine veya

bulut
tipinin
işbu Koşullar’ın 1. maddesinde belirtilen Kampanya
kapsamındaki bulut tipi dışında bir bulut tipine dönüştürülmek istenmesi,
Abone’nin Kampanya kapsamından çıkmak istemesi ya da işbu Koşullar’ın
herhangi bir hükmünü ve Taahhütname’yi ihlal etmesi nedeniyle
Kampanya’dan çıkarılması durumunda;
Abone, Kampanya’ya katılım tarihinden aboneliğin iptal olduğu/aboneliğin
sona erdiği/Kampanya dışına çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar ihlalin
gerçekleştiği Uç açısından bu Kampanya kapsamında kendisinden
alınmayan Port Ücretleri’nin tamamını (“İhlal Halinde Ödenecek Ücret”)
Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
Bununla birlikte, 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, Taahhüt Süresi
tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt
Süresi göz önünde bulundurulduğunda, ihlalin gerçekleştiği Uç
açısından kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt
verdiği ve henüz tahakkuk etmemiş TTVPN Tarife Paketi Ücretleri’nin
toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’den Kampanya kapsamından
çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar alınmamış olan Port ücretlerinin toplamından
(“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı
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.)
4. Abone, Türk Telekom ile imzaladığı TTVPN Hizmeti’ne ilişkin
Abonelik Sözleşmesi’ni/TTVPN Hizmet Formu’nu (ve Çerçeve Abonelik
Sözleşmesi’ni) ve bu Kampanya kapsamında imzaladığı Taahhütname’yi,
herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye
devredemeyecektir. Aksi taktirde, işbu Koşullar’ın 3. maddesi hükmü
uygulama alanı bulacaktır.
5. Abone’nin, Taahhüt Süresi boyunca Kampanya kapsamındaki TTVPN
Hizmeti’nde erişim tipini
 ADSL’den G.SHDSL’e veya ME’e,
 G.SHDSL’den ADSL’e veya ME’e,
 ME’den ADSL’e veya G.SHDSL’e
değiştirme talebinde bulunması durumunda Abone,
taahhüdü ile bağlı
kalmaya ve Port Ücreti’nin Alınmadığı Süre’nin kalan kısmı boyunca Port Ücreti
alınmaması uygulamasından yarararlanmaya devam eder. Abone’nin
Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki TTVPN Hizmeti’nde
erişim tipini ADSL, G.SHDSL veya ME’den, ATM veya Frame Relay’e
değiştirme talebinde bulunulması durumunda ise Abone ilgili devre için
verdiği taahhüt ile bağlı kalmaya devam eder, ancak Port Ücreti’nin
Alınmadığı Süre’nin kalan kısmı açısından Port Ücreti alınmaması
uygulamasına devam edilmez.
6. Abone, Türk Telekom’dan almakta olduğu TTVPN Hizmeti’nin Türkiye
sınırları içerisinde ücreti karşılığında bir başka yere naklini talep edebilme
hakkına sahiptir. Abone’nin, Taahhüt Süresi içerisinde nakil talebinde bulunması
durumunda, söz konusu talep teknik imkanlar ölçüsünde karşılanacaktır. Nakli
yapılan abonelik, işbu Koşullar’da belirtilen şartları sağladığı sürece Abone,
taahhüdü ile bağlı kalmaya ve Port Ücreti’nin Alınmadığı Süre’nin kalan kısmı

boyunca Port Ücreti alınmaması uygulamasından yarararlanmaya devam eder.

7. Nakil talep edilen yerde teknik imkansızlıklar nedeniyle Türk Telekom
tarafından hizmetin sürekli olarakverilememesi nedeniyle, Abone’nin TTVPN
Hizmeti’ne ilişkin aboneliğini iptal ettirmesi durumunda Abone’den işbu
Koşullar’ın
3.
maddesinde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret
alınmayacaktır.
8. İşbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin imzalanmasından doğan başta
damga vergisi olmak üzere her türlü vergi ve buna benzer mali
yükümlülük tamamen Abone tarafından karşılanacaktır. Abone’nin kanun
hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise ilgili vergi ve buna benzer mali
yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga
vergisi oranı,
http://www.turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/GuncelDamga-Vergisi-Orani adresinde belirtilmiştir.
9. Taahhütname (Koşulların devamı olacak şekilde) Abone tarafından
imzalanacak, aslı Türk Telekom’da muhafaza edilecek; “aslı gibidir” onaylı şerhi
imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecektir.
TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen Kampanya Koşulları’nı okuduğumu ve aynen kabul
ettiğimi, Koşullar’ın ve işbu Taahhütname’nin Ek’te yer alan (ve zaman
içerisindeki yapılacak güncellemeleri de içerecek şekilde) Hizmet
Listesi’ndeki tüm TTVPN Hizmetleri için ayrı ayrı hüküm ifade edeceğini,
Ek’teki Hizmet Listesi’nde yer alan her bir Hizmet açısından (ilgili Hizmet
açısından mevcut Abone olmam durumunda) Kampanya başvurusunun
yapıldığı tarihi takip eden bir sonraki fatura döneminden/(ilgili Hizmet
açısından yeni Abone olmam durumunda) Hizmet’in tesisisin
gerçekleştirilip faturalanmaya başlandığı tarihten
itibaren başlamak
üzere, Ek’te Tablo 3’te belirttiğim Taahhüt Süresi tamamlanıncaya kadar
Türk Telekom TTVPN Hizmeti aboneliğimi sona erdirmeyeceğimi,
İşbu Taahhütname Ek’indeki Hizmet Listesi’nde yer alan her bir
Hizmet’in
Türk
Telekom’un
yürürlükteki
tarifelerinde
belirlenen/belirlenecek olan bağlantı ücretini, devre hazırlama ücretini ve
tercih edilen Taahhüt Süresi’nin içermiş olduğu ve Ek 2’de ve Ek 3’te
belirtilen Port Ücreti’nin Alınmadığı Süre’nin sonuna kadar “Port Ücreti
Hariç” aylık kullanım ücretlerini (hepsi “Tarife Ücreti” olarak
adlandırılmıştır), Port Ücreti’nin Alınmadığı Süre’nin tamamlanmasından
sonra ise ilgili Taahhüt Süresi’nin sonuna kadar “Port Ücreti Dahil” aylık
kullanım ücretlerini zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi,
Tercih ettiğim
Taahhüt Süresi’nden önce (Devrenin nakil olması
durumunda Türk Telekom tarafından teknik imkansızlıklar nedeniyle
Hizmet’in sürekli olarak verilememesi durumu hariç) Koşullar’ın 3.
ve
4.
maddesinde
belirtilen durumlardan herhangi birisinin
gerçekleşmesi halinde,
ihlalin gerçekleştiği TTVPN Hizmeti açısından
Kampanya’ya katılım tarihinden aboneliğimin iptal olduğu/aboneliğimin
sona erdiği/Kampanya dışına çıktığım/çıkarıldığım
tarihe kadar bu
Kampanya kapsamında alınmayan
Port Ücretleri’nin tamamını (“İhlal
Halinde Ödenecek Ücret”); Koşullar’ın 3. maddesinde belirtildiği üzere
Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının oluşması durumunda İhlal
Halinde Ücret olarak,
Sağlanan Fayda’nın değil
Kalan Aylar
Faydası’nın tamamını
(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) 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) nakten ve
defaten
Türk Telekom’a ödeyeceğimi, gayri kabili rucü olarak kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
Ekler:
Ek 1: Erişim Tipi ve Hızlarına Göre Port Ücretlerini Gösteren Tablo
Ek 2: Tercih Edilebilecek Taahhüt Süreleri ve İçerdikleri İndirim Sürelerini
GösterenTablo
Ek 3: Hizmet Listesi

İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hizmetlerin,
ürünlerin, kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme
yapılmasına izim vermiyorum.
ABONELİK, KULLANIM VE KONUM BİLGİLERİNİN KULLANIM İZNİ*
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu
işaretlemek suretiyle aşağıda belirtilen seçeneğe onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis ve avantaj ve tekliflerin
sunulabilmesi amacıyla, yasalara uygun şekilde, aboneliğimiz süresince abonelik, konum
ve kullanım bilgilerimizin Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş. ve
Avea
İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına ve bu şirketler arasında
paylaşılmasına onay veriyorum.
(*Vermiş olduğunuz izni Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.

Tarih:
Abone Unvanı/İsmi : Yetkili Kişi Adı Soyadı :

İmza :

Ek 1: Tablo 1: Erişim Tipi ve Hızlarına Göre Port Ücretleri
Erişim Tipi

Port Hızı

Aylık Port Ücreti (Vergiler
Dahil)

ADSL

2 Mbps

33,03 TL

G.SHDSL

2 Mbps

33,03 TL

ME

1 Gbps

69,02 TL

ME

10 Gbps

439,25 TL

Ek 2: Tablo 2: Tercih Edilebilecek Taahhüt Süreleri ve Port Ücretinin Alınmadığı
Süre
Taahhüt Süresi

Port Ücretinin Alınmadığı Süre

18 ay

9 ay

24 ay

12 ay

36 ay

18 ay

48 ay

24 ay

Ek 3:Tablo-3 Hizmet Listesi
TARİHİ

İTİBARİYLE

GÜNCEL

TTVPN

HİZMET

LİSTESİ
Adet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
Abone/Yetkili:
İMZA:

Hizmet
Numarası

Erişim Tipi
(ADSL/G.SHDSL/ME)

Tercih
Edilen
Taahhüt
Süresi

Kampanya’ya
Başvuru Tarihi

