YENİ NESİL YAZARKASA KAMPANYASI KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin
(“İşletmeci”) esnaf ve kobi segmetindeki kurumsal aboneleri (“Abone”), aşağıda belirtilen
koşulları taşımaları şartıyla 02.03.2016 (bu tarih dahil) – 31.12.2016 (bu tarih dahil) tarihleri
arasında Türk Telekom ve Avea tarafından HUGİN A.Ş. (“HUGİN” veya “Çözüm Ortağı”
olarak anılacaktır.) ile yapılan işbirliği ile düzenlenecek Yeni Nesil Yazarkasa
Kampanyası’ndan (“Kampanya”) yararlanabilirler:
a. Türk Telekom’un Telefon (PSTN) hizmet türü-Telefon (PSTN) alt hizmet türünde
kurumsal Tarife Paketleri’den herhangi birinde mevcut kurumsal abonesi olmak
veya bu paketlere geçiş yapmak veya yeni abonelik tesis eden ve/veya hattını Türk
Telekom’a taşıyarak bu tarifelere abonelik yaptıran ticari işletme olmak ve
İşletmeci’nin kurumsal mobil tarifelerinden herhangi biri için İşletmeci ile abonelik
sözleşmesi imzalayarak yeni abonelik tesis eden ve/veya numara taşıyarak abone
olan ticari işletme olmak1
b. Türk Telekom ile Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu ve İşletmeci ile
Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi’ni (“Kurumsal Abonelik
Sözleşmesi”), Cihaz SIM Kart Bilgi Formu’nu ve Hat Alım Formu’nu imzalamış olmak
e. Kampanya’ya başvuru sırasında Türk Telekom’un ve Avea’nın şüpheli alacaklı
listesinde olmamak
f. Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’dan faydalanmak için
Türk Telekom Satış Kanalları’na başvurmak
g. İşbu Koşullar’ın ekindeki Taahhütname’nin imzalanmasınıdan itibaren 24 (yirmidört)
aylık süre (“Taahhüt Süresi”) boyunca Türk Telekom’un ve İşletmeci’nin kurumsal
tarife paketlerinden birinde ve İşletmeci’nin ek POS tarifesinde abone olarak kalmak
h. Kampanya giriş anında kara veya gri listede olmamak
ı. Hat dondurma listesinde olmamak
i. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında Son Ödeme Tarihi
geçmiş borcu veya ödenmemiş borcu olmaması
j. Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek taksit
faturasının olmaması
k. Abone’nin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam ödenmiş
fatura sayısının en az 6 (altı) olması
l.
Kampanya’ya başvuru tarihinden başlamak üzere en geç 50 (elli) gün öncesine
kadar, daha önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya
taahhüdünü bozacak iş türü ile kampanyadan ayrılmamış olmak
m. Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gerekli izinleri almış olmak ve bu kapsamda Vergi
Kimlik Numarası ile sistemsel olarak yapılan sorgulamada “uygun” görülmek
n. Kampanya kapsamında, İşletmeci’nin tarife paketine ek olarak POS tarifesini almak
2. Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, aşağıdaki Tablo-1’de gösterilen aylık taksit tutarlarını
24(yirmidört) ay boyunca ödemek suretiyle aşağıda özellikleri belirtilen Yeni Nesil Yazarkasa
Cihazı’na (“Cihaz”) sahip olacaktır (Cihaz ile birlikte mobil erişim aparatı da verilecek olup
mobil erişim aparatının ücreti Cihaz’ın ücretine dahildir.) Abone, Cihaz için belirtilen taksitli
ücretler karşılığında abonesi olduğu 1 (bir) adet sabit hat başına 1 (bir) adet Cihaz talebinde
bulunabilir.
1

İndirimli POS tarifesinden yararlanma talebini ileten ticari işletmelere Kampanya kapsamındaki faydalar sağlanacaktır.
Kampanyadan faydalanacak abonelere Gelir Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri,
sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam
ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef
olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair
suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi
komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri,
kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,
esnaflar da dahil olup, bu kapsama giren abonelerle kurumsal abonelik sözleşmesi akdedilecektir.
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3. Cihaz, işbu Taahhütname imzalanırken Abone’ye teslim edilmeyecek, işbu Koşullar’da
belirtilen şekilde Abone adresine iletilecek ve Çözüm Ortağı tarafından Cihaz’ın kurulumu
sağlanacaktır.
4. Kampanya kapsamında sunulan Cihaz’ın teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Teknik Özellikler

Yazıcı

Müşteri Göstergesi

KASİYER EKRANI ve
TUŞLAR

İşlemci

ARM926EJS™ Crypto

İşletim Sistemi

Linux 2.6

Internet Protokolü

IPv4 ve IPv6

Yazıcı tipi

Termal yazıcı

Çözünürlük

384 px

Kağt Genişliği

57 mm

Kâğıt ilerletme aralığı

0.125 mm

Maksimum hız

90 mm/s

Çalışma Sıcaklığı

0°C- 50°C

Ömür

50 km üzeri

Karakter

16 Karakter

Yazı Rengi

Gri

Zemin Rengi

Siyah

Çalışma Sıcaklığı

0°C- 50°C

Karakter

2x20 karakter

Yazı Rengi

Gri

Zemin Rengi

Siyah

Çalışma Sıcaklığı

1°C- 50°C

Rakam Tuşları

10 Adet

Fonksiyon Tuşları

29 Adet

EFT-POS
BAĞLANTISI
ELEKTRONİK KAYIT
ÜNİTESİ

MALİ HAFIZA

MALI UYGULAMA
(HCRX v1.0)
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Banka POS cihazlarıyla baglantılı çalısabilir
Kapasite

1.2 milyon satır

Gün Sayısı

4000 gün

Z Sayacı

4 hane

Kümülatif Toplam

14 hane

Kümülatif KDV

14 hane

Departman

8 adet

Z Sayacı

4 hane

KDV Grubu

8 adet

PLU

100.000

Kasiyer

3 yetki seviyesi, 9 kasiyer

Özel Barkod Tanımı

Var

Bağlantılar

Uzaktan Güncelleme

Var

Fiyat Limiti

8 hane

Fiş Limiti

8 hane

Günlük Döküman Limiti

4 hane

Günlük Satış Toplamı

10 hane

USB

2 adet

Ethernet

10/100

Seri Port

2 adet RJ45 (5V opsiyonel)

GPRS

Opsiyonel

Para Çekmecesi Portu

Var

5. Kampanya kapsamında Abone’ ye satışı yapılacak Cihaz için 24 (yirmidört) aylık Taahhüt
Süresi boyunca Abone tarafından ödenecek KDV dahil aylık taksit bedelleri, Cihaz’ın Toplam
Kampanya Bedeli ve Abone tarafından üstlenilecek vergiler aşağıdaki gibidir. Cihaz taksitleri
Abone’nin Türk Telekom telefon faturasına aylık olarak yansıtılacaktır:
5.1.
Aylık Taksit Tutarı
( Vergiler Dahil )
45,90 TL

Cihaz

Cihaz’ın Toplam KBedeli
( Vergiler Dahil )
1.101,60 TL

5.2.
Taahhütname’nin imzalanmasından doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak
ve bu kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına
yansıtılacaktır. Abone’nin damga vergisinden muaf olması durumunda 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.
Abone’ nin abonesi olduğu GSM hizmeti ücretleri, hat açım vergileri, aylık kullanım
vergileri ile POS Paketi hizmetinin verilmesinden kaynaklanan (hattın açılmasından
kaynaklanan) her türlü vergi ve mali ücret İşletmeci faturasına aylık olarak
faturalanacaktır.
6. Kampanya kapsamında 5. maddede özellikleri belirtilen Cihaz ile birlikte 24 (yirmidört) ay
taahhütlü alınması gereken İşletmeci POS Tarifesi 500 (beşyüz) MB’dir.. Paket fiyatları KDV ve
ÖİV dahil aşağıdaki gibidir. POS Tarifesi aylık ücreti Abone’nin İşletmeci mobil telefon
hizmeti faturasına yansıtılacaktır. POS Tarifesi sadece yurtiçi kullanım içindir. Paket
kullanım hakkı bitiminde yürürlükteki paket aşım ücreti (5Kr/MB) Abone’ye yansıtılır.

24 Ay Taahhütlü POS İndirimsiz
Kampanya
Kampanya
Paketi
(Kampanyasız) Aylık Kapsamında İndirimli Kapsamında
Aylık
Paket Ücreti
Aylık Paket Ücreti
Olarak
Sağlanan
İndirim Tutarı
500 MB
19,9 TL
9, 9 TL
10 TL
* Türk Telekom Abone’si, Kampanya kapsamındaki Türk Telekom hat sayısı kadar aynı
sayıda İşletmeci hattında POS Paketi’nden faydalanabilir.
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POS Tarifesi kapsamında kullanılacak mobil hattı yalnızca data iletişimine açık olacaktır, bu
nedenle 3G internet tarifesi kapsamında kullanıma tahsis edilmiş olan İşletmeci hattı sadece veri
iletişimi ve SMS gönderimi için kullanabilecek olup, ses iletişimine ve MMS hizmetine kapalı
olacaktır. Kampanya kapsamında ise sadece veri iletimi ücretsiz olarak gerçekleştirilebilecek;
buna karşılık SMS gönderimi ücrete (0,6 TL) tabi olacaktır

Avea Taahhüt Süresi boyunca Cihaz ile üretici firmanın merkezi arasındaki bağlantıyı
yaparak, Cihaz’dan kaynaklanan datanın üretici firma merkezine aktarımını
gerçekleştirdiği için, Abone Taahhüt Süresi başlangıcından itibaren indirimli POS
Tarifesi aylık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
7. Kampanya kapsamındaki Cihaz; mücbir sebep halleri ve umulmayan haller hariç olmak
üzere, işbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip en geç …7.(yedi….) gün içerisinde
kargo aracılığıyla veya elden Abone’nin işbu Taahhütname’de belirtilen adresine teslim
edilecektir. Kargo’da yaşanacak gecikmelerden Türk Telekom sorumlu değildir. Abone,
Cihaz’ın teslim edileceği adres ve teslim edileceği kişi bilgisini tam ve doğru olarak
işbu Taahhütname’de yazmalıdır; aksi halde Türk Telekom’un herhangi bir
sorumluluğu söz konusu değildir.
8. Abone, Cihaz’ı teslim aldıktan sonra, çözüm ortağına ait olan ve 17. maddede belirtilen
telefon numaralarını arayarak veya çözüm ortağının 17. maddede belirtilen e-posta
adresine e-posta göndererek kurulum talebinde bulunacaktır. Abone’nin bu talebi
iletmesinden sonra, mücbir sebepler ve umulmayan haller hariç olmak üzere, Çözüm Ortağı
Abone ile mutabık kaldığı bir tarihte kurulumu gerçekleştirecektir.
9. Abone’nin Çözüm Ortağı ile mutabık kaldığı kurulum randevu tarihinde değişiklik
yapmak istemesi durumunda, tarihe ilişkin değişiklik talebini kurulumdan en az 2 (iki)
iş günü öncesinde Çözüm Ortağı’na iletmesi gerekmektedir.
10. Cihaz açısından garanti kapsamındaki durumlarda oluşan arızaların tamiri için Abone’den
ücret alınmayacaktır. Garanti dışı, kullanıcıdan kaynaklanan, Cihaz’ın düşürülmesi,
kırılması, darbe alması, ezilmesi, bükülmesi, kısa devre edilmesi, düşük, yüksek yada
ani voltaj uygulamaları, topraklama hataları, eksikliği, satıcı tarafından temin
edilmeyen hatalı aksesuar yada sarf malzemelerinin neden olduğu arizalar, yetkili
olmayan kişilerin yaptığı bakım, onarım, kapasite artırımı, kaza, yangın, felaketler,
taşıma işlemlerinden oluşabilecek arizalar, normal aşınma ve yıpranmalar ve garanti
belgesinde belirtilen kapsam dışı haller garanti kapsamına alınmayacaktır. Abone, bu
durumda isterse ücretli olarak onarım ve hizmetlerden faydalanabilecektir.
11. Kampanya kapsamında teslim alınan Cihaz(lar)ın Abone’ye tesliminden sonra
çalınması, kaybolması ve/veya hasar görmesi durumunda da Abone’nin işbu
Taahhütname’de yazılı yükümlülükleri aynen devam edecektir.
12. Cihaz kurulumları sadece hafta içi ve 08:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
13. Türk Telekom’dan, Abone ve kullanım hatalarından kaynaklanmayan ve sistemin doğru
çalışmasını engelleyen garanti kapsamındaki bir sorun meydana gelirse, sorunun Türk
Telekom’dan kaynaklanmadığının anlaşılmasını takiben Çözüm Ortağı sorun yaşanan
Cihaz’la ilgili olarak genel mevzuat hükümleri kapsamında Cihaz arızasını giderecektir.
14. Taahhüt Süresi bitiminde Abone POS Tarife Paketi’ni iptal etmez veya taahhüdünü
yenilemez ve POS Paketi’nden yararlanmaya devam ederse, Abone’ye POS Tarife
Paketi’nin o dönem yürürlükte olan taahhütsüz aylık kullanım ücretleri yansıtılacaktır.
15. 500 MB olan POS Tarife Paketi’ndeki kullanılmayan kısım bir sonraki aya
devretmeyecektir.
16. Cihaz’ın çalışır durumda olması için Çözüm Ortağı tarafından bir hizmet sunulmaktadır.
Taahhüt Süresi içerisinde bu hizmet bedeli Abone’den alınmazken, Taahhüt Süresi
bitiminden sonra/şayet Abone daha erken Kampanya’dan çıkar/çıkarılırsa o tarihten
sonra, bu hizmet bedeli Çözüm Ortağı tarafından ayrıca ücretlendirilecek ve ayrı bir
fatura ile Abone’ye fatura edilecektir.
17. Abone, Kampanya kapsamında Türk Telekom tarafından satılan Cihaz’la ilgili Türk
Telekom’un tek yükümlülüğünün taksitle satış olduğunu, işbu Kampanya’nın Çözüm Ortağı
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ile işbirliği içinde yürütüldüğünü, işbu Kampanya’dan yararlanmak için Çözüm Ortağı ile Yeni
Nesil Yazarkasa hizmeti kapsamında cihaz kurulum, bakım, yazılım ve satış sonrası
hizmetlerin hüküm ve şartlarına ilişkin ayrıca bir Sözleşme (“Çözüm Ortağı Yeni Nesil
Yazarkasa Abonelik Sözleşmesi”) akdetmesi gerektiğini, ancak işbu Taahhütname ile söz
konusu Sözleşme’nin hükümlerinin ayrı ayrı yorumlanacağını ve bu kapsamda Türk Telekom
ve Çözüm Ortağı ile ilişkilerinde sorumluluk, borç ve haklarının birbirinden bağımsız olarak
hüküm doğuracağını, Türk Telekom’un hiçbir suretle Abone ile Çözüm Ortağı ile
arasındaki hukuki ilişkiye taraf olmadığını kabul ve beyan eder. Abone, Kampanya
kapsamında sunulan Cihaz’lardaki ayıplardan dolayı Cihaz tedarikçisi konumundaki Çözüm
Ortağı veya Türk Telekom’a başvurabilir. Arıza oluşması durumunda veya Cihaz’la ilgili her
türlü talepte/şikâyette Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dâhilindeki işlemler yapılacaktır. Arıza
durumunda ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve şikâyette Abone’nin Çözüm Ortağı ile veya
Türk Telekom ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, iletişim bilgileri aşağıda
belirtilmiştir:
HUGIN A.Ş.
Adres
: Fatih Sultan Mehmet mah. Poligon cad. Buyaka Kule 3 K.11 D.68
ÜMRANİYE - İSTANBUL
Tel
: 444 5 446
E-Mail
: pos@hugin.com.tr
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İletişim Merkezi : www.turktelekom.com.tr
İnternet adresi : iletisim@turktelekom.com.tr
Telefon numarası: 444 4 564
Abone, POS Paketi kapsamındaki mobil haberleşme hizmetlerinden kaynaklanan sorun, şikayet
ve itirazı için İşletmeci’ye başvuracaktır.
18.Kampanya’ya katılan Abone;
Türk Telekom ve İşletmeci kayıtlarında bulunan kişisel bilgilerinin (Ad, Soyad, unvan,
hat tesis adresi, Şehir ve İlçe bilgisi, Kampanya’ya katılım tarihi, T.C. Kimlik Numarası,
Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Hizmet Numarası, Kampanya güncelleme tarihi, Yetkili
Adı soyadı, Yetkili TCKN, Yetkili GSM No, GSM numarası, E-Posta, olağan durumda
Taahhüt Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi’nin, Kampanya’dan ayrılması
durumundan Kampanya’dan ayrıldığı tarih) Türk Telekom, İşletmeci ve Çözüm Ortağı ile
paylaşılmasına ve Türk Telekom, İşletmeci ve Çözüm Ortağı tarafından Taahhüt Süresi
boyunca; şayet Taahhüt Süresi’nin tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılır ise
Kampanya’dan ayrıldığı tarihe kadar işlenmesine onay verdiğini, Türk Telekom ve
İşletmeci kayıtlarında bulunan kişisel iletişim adresleri (Sabit Telefon, Cep Telefonu, EPosta, İş Telefon Numarasının Bağlı Olduğu Hat Tesis Adresi) üzerinden Türk Telekom
PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu/İşletmeci Kurumsal Abonelik Sözleşmesi
ve/veya Kampanya kapsamında Türk Telekom ve/veya Çözüm Ortağı tarafından her türlü
bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini
kabul ettiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
19.Abone, Cihaz’ın kendisine teslimi ve verilebilmesi için gerekli işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi amacıyla, kendisinden istenen bilgileri doğru vermekle
yükümlüdür. Aksi halde, bu durumdan kaynaklanan tüm sorumluluk Abone’ye aittir.
20.Türk Telekom ve İşletmeci Kampanya kapsamında Çözüm Ortağı tarafından sunulmakta olan
hizmetlere ilişkin olarak hiç bir şekilde bu hizmetleri sunan veya aracısı sıfatına haiz bir şirket
olarak konumlandırılamayacak ve yorumlanmayacaktır. İşbu Kampanya ile ilgili hiç bir durum,
Çözüm Ortağı’nın Aboneye karşı olan hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak Türk Telekom’un
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ve İşletmeci’nin Çözüm Ortağı ile müteselsilen sorumlu olduğu anlamına gelmeyecektir.
21.Kampanyadan çıkma:
a.
Abone, Çözüm Ortağı Yeni Nesil Yazarkasa Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya işbu
Koşullar ve Kampanya Taahhütnamesi’ni ve/veya Türk Telekom ile akdettiği Telefon
Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)
ve/veya İşletmeci ile akdettiği Kurumsal Abonelik Sözleşmesi’ni herhangi bir şekilde
kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye devretmeyecektir. Aksi taktirde 21(b) bent
hükmü uygulama alanı bulacaktır.
Abone’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet
Formu’nu/Kurumsal
Abonelik
Sözleşmesi’ni
devretmeksizin
Kampanya
Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda da, aboneliği sona erdirilmeksizin,
Kampanya kapsamından çıkarılır ve 21 (b) bent hükmü uygulama alanı bulur.
b. Abone’nin, Taahhüt Süresi tamamlanmadan Çözüm Ortağı Yeni Nesil Yazarkasa
Abonelik Sözleşmesi’ni ya da Türk Telekom ile akdettiği Telefon Abonelik
Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) veya
İşletmeci ile akdettiği Kurumsal Abonelik Sözleşmesi’ni feshetmesi ya da Çözüm
Ortağı tarafından Çözüm Ortağı Yeni Nesil Yazarkasa Abonelik Sözleşmesi’nin ya
da Türk Telekom tarafından Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun
(ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) veya İşletmeci tarafından Kurumsal
Abonelik Sözleşmesi’nin Abone’den kaynaklı bir sebeple feshedilmesi, Kampanya
kapsamına dahil olmayan bir tarife paketine geçmek istemesi, Kampanya’dan
ayrılmak istemesi, Türk Telekom veya İşletmeci faturasından kaynaklanan borcunu
süresinde ödememesi, Türk Telekom hattını dondurmak istemesi, POS tarifesinden
ayrılmak istemesi veya Türk Telekom hattını, İşletmeci hattını veya Kampanya
Taahhütnamesi’ni ve/veya Çözüm
Ortağı
Yeni Nesil Yazarkasa Abonelik
Sözleşmesini ya da Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni /Telefon Hizmet Formu’nu
(ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni)/Kurumsal Abonelik Sözleşmesi’ni
devretmesi veya Türk Telekom’dan aldığı hizmet için nakil talebinde bulunduktan
sonra nakil talebinde bulunduğu yerde telefon abonelik başvurusunda bulunmaması
ve böylelikle telefon aboneliğini devam ettirmek istememesi hali veya telefon hattının
iptali gibi nedenler başta olmak üzere Abone’den kaynaklanan sebeplerle Çözüm
Ortağı Sözleşmesi’nin ya da Türk Telekom aboneliğinin veya İşletmeci aboneliğinin
Taahhüt Süresi dolmadan önce Çözüm Ortağı ya da Türk Telekom veya Avea
tarafından sona erdirilmesi durumunda; 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,; eğer Cihaz’a ilişkin
herhangi bir taksit ödemesi yapılmadıysa Türk Telekom tarafından satışı yapılan
Cihaz’ın Toplam Kampanya Bedeli’nin tamamı [1.101,60. TL ] ; şayet Cihaz’a ilişkin
olarak taksit ödemesi yapıldı ise bu durumda da, Cihaz’ın Toplam Kampanya
Bedeli’nden Kampanya veya PSTN ya da mobil telefon hizmeti aboneliğinin sona
erdiği aya kadar Abone tarafından “Cihaz Ücreti” olarak gerçekleştirilen ödemeler
düşüldükten sonra kalan tutar [ Cihaz’ın Toplam Kampanya Bedeli - ( Ödenen Taksit
Tutarı x Ödenen Ay Sayısı ) ] ve POS Tarifesi’nde o zamana kadar aylık ücretlerde
sağlanmış olan indirim tutarları toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi
için ödeyeceği Cihaz aylık ücretlerinin toplamı+indirimli POS Tarifesi aylık
ücretlerinin toplamı +(Kampanya’dan ayrıldığı/çıkarıldığı tarihte tabi olduğu) sabit
telefon tarifesinin paket ücretleri ile mobil telefon hizmeti tarifesinin paket ücretleri
toplamı (“Kalan Aylar Faydası) karşılaştırılarak Sağlanan Fayda ile Kalan Aylar
Faydası’ndan hangisi düşükse o meblağı (söz konusu meblağ “İhlal Halinde
Ödenecek Ücret” olarak isimlendirilmiştir.) ( ve Sağlanan Fayda’ nın / Kalan Ay
Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası’ nın kısa
vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini) ilk
talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz olarak, Türk
Telekom’ un talebi üzerine, Türk Telekom’ un belirteceği süre içerisinde Türk
Telekom/İşletmeciye tek seferde ödemekle yükümlüdür* (Türk Telekom, Abone
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tarafından ödenecek bu bedelin İşletmeci ile ilgili olan kısmını İşletmeci’ye
verecektir.)
(*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.)
c.
Abone’nin, Kampanya süresi içerisinde PSTN hattını nakil ettirmek üzere Türk Telekom’a
başvurması halinde,
i. Nakil işlemi, Abone’nin başvuru tarihinden sonraki 30 (otuz) gün içinde Abone’nin yeni
adresine gerçekleştirilebilirse, Abone’den herhangi bir ilave bedel alınmadan,
Kampanya’dan yararlanmaya devam edecektir; Taahhütname yeni abonelik için kaldığı
yerden devam edecektir. Nakil durumunda Cihaz montajı nedeniyle kurulum ücreti
Çözüm Ortağı tarafından Abone’ye yansıtılacaktır.
ii. Nakil işlemi sonucunda telefon hizmetlerinin teknik imkansızlıklar nedeniyle
Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle
Abone’nin sabit telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi ve böylelikle Kampanya
dışında çıkması durumunda Abone’nin Cihaz’ın
mülkiyetine sahip olması,
Cihaz’dan yararlanmaya devam edebilmesi gerekçeleriyle,; eğer Cihaz’a ilişkin
herhangi bir taksit ödemesi yapılmadıysa Türk Telekom tarafından satışı yapılan
Cihaz’ın Toplam Kampanya Bedeli’nin tamamı [1.101,60 TL ] ; şayet Cihaz’a ilişkin
olarak taksit ödemesi yapıldı ise bu durumda da, Cihaz’ın Toplam Kampanya
Bedeli’nden Kampanya veya PSTN aboneliği sona erdiği aya kadar Abone
tarafından “Cihaz Ücreti” olarak gerçekleştirilen ödemeler düşüldükten sonra kalan
tutar [ Cihaz’ın Toplam Kampanya Bedeli - ( Ödenen Taksit Tutarı x Ödenen Ay
Sayısı ) ] (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi için ödeyeceği Cihaz aylık
ücretlerinin toplamı + tabi olduğu sabit telefon tarifesinin (paket ücretleri ile mobil
telefon hizmeti tarifesinin paket ücretleri toplamı (“Kalan Aylar Faydası)
karşılaştırılarak Sağlanan Fayda ile Kalan Aylar Faydası’ndan hangisi düşükse o
meblağı (söz konusu meblağ bu bent kapsamıyla sınırlı olacak şekilde “İhlal
Halinde Ödenecek Ücret” olarak isimlendirilmiştir.) (ve Sağlanan Fayda’nın / Kalan
Ay Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası’nın
kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm
fer’ilerini) ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın
eksiksiz olarak, Türk Telekom’ un talebi üzerine, Türk Telekom’ un belirteceği süre
içerisinde Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür*(Türk Telekom, Abone
tarafından ödenecek bu bedelin İşletmeci ile ilgili olan kısmını İşletmeci’ye
verecektir.)
iii.
Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk
Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.
iv.
Abone’nin Kampanya’dan ayrılması ve fakat Çözüm Ortağı’nın sunduğu hizmetten
yararlanmaya devam etmek istemesi durumunda, söz konusu hizmetin bedeli
Çözüm Ortağı tarafından kendisine fatura edilecektir.
22.Abone, Kampanya’dan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya
kapsamından çıkmasına yönelik her türlü irade beyanını ve ilgili her türlü talebini yazılı
olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği
hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’a/İşletmeci’ye iletmekle yükümlüdür.
23.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşullar’ın
21(b) bent hükmünde belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı
olmayacak şekilde Abonenin Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği
Sözleşmesi/Hizmet Formu (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi) ve İşletmeci ile imzalamış
olduğu Kurumsal Abonelik Sözleşmesi bütün şartları ile yürürlükte kalır ve abonelik ilişkisinden
kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
24.Türk Telekom ve İşletmeci, yetkili idari 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 ve İşletmeci tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi internet sitesi
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üzerinden ve benzeri yollarla Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom ve
İşletmeci tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz.
25.İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname aslı Türk Telekom’da kalacak, “aslı gibidir”
şerhi imzalanmış olan bir sureti Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi
aldığımı, anladığımı, aynen kabul ettiğimi, belirtilen koşullar üzerinden Kampanya’dan
faydalanacağımı, 24 (yirmi dört) aylık Taahhüt Süresi’nden önce Koşullar’ın 21 (a) veya
21(b) bent hükmünde belirtilen bir nedenle Kampanya ve/veya Telefon Aboneliğimin son
bulması durumunda, 21(b) bent hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i
(Sağlanan Fayda ve Kalan Aylar Faydası karşılaştırılarak daha düşük olan tutar yansıtılacak
şekilde); 21(c ii)bent hükmünde belirtilen durumun oluşması halinde ise 21(c ii) bent
hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i (Sağlanan Fayda ve Kalan Aylar Faydası
karşılaştırılarak daha düşük olan tutar yansıtılacak şekilde) ve Sağlanan Fayda’nın / Kalan
Ay Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda ayrıca T.C. Merkez Bankası’nın kısa
vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini) ilk
talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın eksiksiz olarak, Türk
Telekom’ un talebi üzerine, Türk Telekom’ un belirteceği süre içerisinde (ayrıca böyle bir
süre belirtilmedi ise Kampanya’dan ayrılmamdan/çıkarılmamdan sonra tarafımıza
düzenlenecek ilk faturanın son ödeme tarihine kadar) Türk Telekom’a tek seferde
ödemeyi*(Türk Telekom, Abone tarafından ödenecek bu bedelin İşletmeci ile ilgili olan
kısmını İşletmeci’ye verecektir.) Türk Telekom ve İşletmeci kayıtlarında bulunan kişisel
bilgilerimin (Ad, Soyad, unvan, hat tesis adresi, Şehir ve İlçe bilgisi, Kampanya’ya katılım
tarihi, , T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Hizmet Numarası, Kampanya
güncelleme tarihi, Yetkili Adı Soyadı, Yetkili TCKN, Yetkili GSM No, GSM numarası, olağan
durumda Taahhüt Süresi’nin tamamlanacağı tarih/Taahhüt Süresi tamamlanmasından önce
Kampanya’dan ayrılmam durumundan Kampanya’dan ayrıldığım tarih) Türk Telekom,
İşletmeci ve Çözüm Ortağı ile paylaşılmasını ve Taahhüt Süresi boyunca/Taahhüt Süresi
tamamlanmasından önce Kampanya’dan ayrılmam durumunda Kampanya’dan ayrıldığım
tarihe kadar Türk Telekom, İşletmeci ve Çözüm Ortağı tarafından Kampanya kapsamında
işlenmesine onay verdiğimi ve Türk Telekom/İşletmeci kayıtlarında bulunan kişisel iletişim
adreslerim (İş Telefonu, Cep Telefonu, E-Posta, İş Telefon Numarasının Bağlı Olduğu Hat
Tesis Adresi) üzerinden Türk Telekom PSTN Abonelik Sözleşmesi/Hizmet Formu ve/veya
İşletmeci Kurumsal Abonelik sözleşmesi ve/veya Kampanya kapsamında/Kampanya
nedeniyle Türk Telekom ve/veya İşletmeci ve/veya Çözüm Ortağı tarafından her türlü
bildirim ve sair işlemlerin yapılmasını ve bu şekilde yapılan işlemlerin yasal geçerliliğini
kabul ettiğimi,
gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izim vermiyorum.

İletişim bilgilerim kullanılarak Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından hizmetlerin, ürünlerin,
kampanyaların ve tekliflerin pazarlanması ve tanıtımı amaçlı haberleşme yapılmasına izim vermiyorum.
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KİŞİSEL VERİ İZNİ (*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek
suretiyle aşağıda belirtilen izni 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 Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
tarafından kullanılmasına ve bu şirketler arasında paylaşılmasına izin veriyorum.
* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz
Tarih:
Abone Adı Soyadı/Unvanı:

Kampanyaya Dahil Edilen Hizmet No:

Yetkili Kişi Adı Soyadı:

Cihazın Teslim Edileceği Adres Bilgisi:

Cihazın Teslim Edileceği Kişi (Abone/Yetkili Kişi Değilse doldurmanız gerekmektedir.)

Abone/Yetkili Kişi İmza
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