Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) Yedi Rakamlı Özel Servis Numarası (444) Hizmeti abonelerinin
(“Abone”) aşağıda belirtilen tüm şartları sağlamaları koşuluyla 20.01.2019 (bu tarih dahil) – 20.02.2019 ( bu tarih dahil)
tarihleri arasında geçerli olan Türk Telekom 444’lü Numaraları İçin Gelen Aramalara Göre Bütçe Paylaşımı
Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
Türk Telekom’un 444 hizmetinde mevcut kurumsal abonesi olmak ve işbu Taahhütname’nin imzalanmasını
müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle 18 (onsekiz) ay boyunca söz konusu hizmette abone olarak kalmayı
taahhüt etmek
Şüpheli alacaklı listesinde olmamak,
Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan yararlanmak için Türk Telekom ofislerine
başvuruda bulunmak,
Mevcutta 444’lü Numaralara Avantaj Kampanyası’ndan faydalanıyor olmak,
Taahhütname’nin imzalandığı tarihten önceki son 18 ay içerisinde 444’lü numarası/numaralarına gelen arama
trafiği ortalama 4 milyon dakika ve üzerinde olmak,
Taahhütname’nin imzalandığı tarihten önceki son 18 ay içerisinde Ses hizmetlerinde ödediği aylık faturası
ortalama 65.000 TL (vergiler hariç) ve altında olmak,
Taahhütname’nin imzalandığı tarihte Ses hizmetlerinde 36 aylık taahhüdü bulunan/devam eden mevcut
kurumsal abone olmak,
Taahhütname’nin imzalandığı tarihi müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle 18 (onsekiz) ay (“Taahhüt
Süresi”) tamamlanmadan Kampanya’dan işbu Taahhütname’de belirtilen bir sebeple ayrılması durumunda
Taahhütname’nin 4. maddesinin uygulanmasını kabul etmek.
Abone’nin yukarıda belirtilen koşulların tamamını sağlaması durumunda, işbu Kampanya kapsamında, işbu
Taahhütname’nin imzalandığı tarihi müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle 18 aylık dönemle birlikte,
Abone’nin 444’lü Özel Servis Numarası aboneliğinin mevcut olduğu ve Türk Telekom’a gelir sağladığı,
Taahhüname’nin imzalandığı tarihten önceki 18 aylık dönem de işbu Kampanya kapsamındaki fayda
hesaplamasına dahil edilecektir.

Abone’nin işbu Taahhütname'yi imzalamasını müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle 18 aylık Taahhüt Süresi boyunca
işbu Koşullara ve Taahhütname’ye uygun davranması koşuluyla, Türk Telekom, Abone’nin Taahhütname’yi
imzalanmasından önceki 18 aylık dönem ile Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle
18 aylık Taahhüt Süresi boyunca Kampanya kapsamındaki 444’lü numaralarına GSM yönünden gelen/gelmiş olan
aramaları yıllık olarak hesaplayarak, Abone’ye, Taahhüt Süresi’nin sonunda, (toplamda 36 aylık sürenin bitiminde)
elde edilecek olan gelirin %49’u tutarında bütçe sağlayacaktır. Söz konusu bütçe hesaplanırken, Taahhütname’nin
imzalandığı tarihten önceki 18. aydan, Taahhütnamenin imzalanmasını müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle 18. ayın
sonuna kadar olan dönemde her bir yıl için Kampanya kapsamındaki 444’lü numaralara GSM yönünden gelen çağrıların
%49’u bulunarak, bu adet, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi web sitesinde 2017 yılı için yüklenici
şebekesinde çağrı başlatma ve sonlandırma alan içi ücreti olarak belirlenen 0,0171 TL (1,71 krş) ile çarpılacak ve çıkan
meblağ işbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip ilk faturalama tarihi itibariyle 18. ayın sonunda, işbu
Tahahütname’ye uygun davranılmış olması koşuluyla, Abone’ye bütçe olarak tahsis edilecek ve bu kapsamda
Abone’nin belirteceği hesaba Türk Telekom tarafından bütçe olarak yatırılacaktır.
Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak olup, sadece bir
defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır. Abone’nin bulunduğu tarifeye göre ilk
faturasına yansıtılacak 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-DamgaVergisi-Orani adresinde
belirtilmiştir.
Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği Abonelik Sözleşmelerini/
Hizmet Formları’nı ve/veya Kampanya kapsamında imzalayacağı işbu Taahhütname’yi ve/veya Kampanya
kapsamındaki hatlarını herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi
durumunda, bu talep karşılanmayacaktır. Abone’nin devir talebinde ısrar etmesi durumunda, işbu
Taahhütname’nin 4. maddesi uygulama alanı bulacaktır.
Abone’nin, “Kampanya Kapsamından Çıktığı Haller” şöyledir: Taahhüt Süresi dolmadan, Taahhüt Süresi
boyunca abonesi olduğu 444’lü numaralardan herhangi birini iptal etmesi, hatlara ilişkin abonelikten
vazgeçmesi, hatlara ilişkin olarak adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, 444’lü numaraların altında çalışan
gerçek numaralar için hat dondurma talebinde bulunması, hatlara ilişkin Telefon Abonelik
Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, hatların kapatılması/iptali veya Abone’nin Taahhüt Süresi
dolmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya
Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya kapsamındaki
444’lü numara aboneliğinin herhangi bir nedenle Taahhüt Süresinden önce sona ermesi durumunda, Abone’ye
işbu Taahhütname’nin 1. maddesinde belirtilen bütçe tutarı aktarılmayacaktır; Abone’nin işbu
Taahhütname’de belirtilen bütçeden yararlanma hakkı ortadan kalkmış olacaktır.Abone bu durumda herhangi
bir hak veya alacak talebinde bulunamayacaktır.
Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya kapsamındaki hatlarının aboneliklerini sona erdirme gibi
Kampanya kapsamından çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak ve Elektronik Haberleşme
Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle yükümlüdür.
Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, Türk Telekom ile imzalamış olduğu
ilgili Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu
Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda
öncelikle uygulanır.
Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya şartlarında yapılan
değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından www.turktelekom. com.tr
resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere
duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı
yönünde bir itirazda bulunamaz.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir nüshası Türk Telekom’da kalacak; diğer nüshası Abone’ye
verilecek şekilde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları ve Taahhütname’yi okuduğumu, ayrıca bilgi
aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, Taahhütname kapsamında Kampanya’dan yararlanmak istediğimi,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan işbu Taahhütname’de belirtilen bir sebeple ayrılmam
durumunda Taahhütname’nin 4. maddesinin uygulanmasını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ek: Kampanya kapsamındaki 444’lü numara/numaralar

İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izim vermiyorum.
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