KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI
Türk Telekomünikayon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) Digital Çoklu Hat abonelerinin (“Abone”)/ Toptan Hat Kiralama
kapsamında hizmet sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecileri’nin (“İşletmeci”),aşağıdaki şartları sağlamaları
koşuluyla 06/01/2019 (bu tarih dahil)-31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında geçerli olan Üniversitelere Özel
DID Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
a) Türk Telekom’un Dijital Çoklu Hat hizmetinde mevcut veya yeni tüzel kişi abonesi ve üniversite
statüsünde olmak veya üniversitelere bu Kampanya’yı sunacak şekilde Toptan Hat Kiralama kapsamında
hizmet sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecisi olmak
b) Bir adet TT Dijital Çoklu Hat Hizmeti’nde veya birden fazla TT Digital Çoklu Hat Hizmeti’nde en az
1.000 (bin)’ er adet DID* aboneliğine sahip olmak,
*[DID (Direct Inward Dialing): Doğrudan Dahili Arama]
c) (Mevcut Abone açısından) Kampanya’dan yararlanacak olan Hatlar’ın son 3 (üç) aydır faturasını
düzenli ödüyor olmak ve son ödeme tarihi geçmiş borcu olmamak, e) (Abone açısından) Şüpheli alacaklı
listesinde olmamak,
f) Kampanya’nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Kampanya’ya başvuruyor olmak,
g) Taahhütname’nin imzalandığı tarihi takip eden ilk fatura dönemi itibariyle 24(yirmidört)ay taahhütte
bulunmak ve Taahhüt Süresi tamamlanmadan İşbu koşullarda belirtilen bir nedenle Kampanya kapsamı
dışına çıkması durumunda 5.madde de belirtildiği şekilde hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek
Ücreti ödeyeceğine dair taahhütte bulunmak ve bu taahhüde uygun davranmak
1- Kampanya koşullarını taşıyan ve taahhüdüne uygun davranan Abone’ye/İşletmeci’ye 24 aylık Taahhüt Süresi
boyunca her ay Kampanya kapsamındaki TT Digital Çoklu Hatlar’ın kapsadığı DID abonelikleri açısından
aşağıdaki tabloda belirtilen (KDV ve ÖİV dahil) İndirimli DID Ücreti uygulanacaktır.
Mevcut Ücret (KDV
ve ÖİV dahil)
DID
Kullanılan herbir numara için
DID
Rezerve herbir numara için

1,54 TL
(birtürklirasıellidörtkuruş)
0,71 TL
(yetmişbirkuruş)

İndirimli Ücret (KDV
ve ÖİV dahil)

Mevcut Ücret ile
İndirimli Ücret
Arasındaki Aylık Fark Ücret

0,30 TL
(otuzkuruş)

1,23 TL
(birtürklirasıyirmiüçkuruş)

0,14 TL (ondörtkuruş)

0,57 TL
(elliyedikuruş)

2- Kampanya kapsamında Abone’ye/İşletmeci’ye sadece Kampanya dahilindeki Hatlar’ın DID Ücretleri’nde (1).
maddede yer verilen Tablo’daki indirimler sağlanacak olup, Abone İndirimli DID Ücretleri’ni zamanında
ödemekle yükümlüdür. Bunun dışında, Hatlar’a ilişkin bağlantı ücretinin, Tarife Paketi ücretinin, Paket
kapsamında yer almayan yönlere doğru aramalara ilişkin tarifesinde yazan ücretlerin ve Paket
dakikalarının aşılması durumunda aranan yöne göre tarifesi üzerinden gerçekleştirilecek ücretlerin
zamanında ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir. Abone/İşletmeci, 24 aylık Taahhüt Süresi’nin
tamamlanmasıyla birlikte, Kampanya kapsamındaki Hatlar’ın tarifesinde yazan DID ücretlerini ödemeye
başlayacaktır.
3- Taahhütname’nin yürürlüğünden 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
oranına
Türk
Telekom’un
web
sitesinde
yer
alan;
https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/duyurular/Sayfalar/Guncel-Damga-VergisiOrani.
aspx
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adresinde yer verilecektir. Abone’nin kanun hükümleriyle damga vergisinden muaf olması durumunda ise,
damga vergisi Türk Telekom tarafından karşılanacaktır.
4- Abone’nin, Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca, Türk Telekom ile akdettiği TT Digital Çoklu Hat
hizmetine ilişkin Abonelik Sözleşmelerini/Hizmet Formları’nı ve/veya Kampanya kapsamında imzalayacağı
Taahhütname’yi ve/veya Kampanya kapsamındaki Hatları’nı (Devre ilişkin olarak Türk Telekom ile
İşletmeci arasında imzalanan Toptan Hat Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen durumlar saklı kalmak ve
öncelikli olmak koşuluyla) İşletmeci’nin Kamapanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom
akdettiği Toptan Hat Kiralama Sözleşmesi’ni ve/veya Kampanya kapsamında imzalayacağı
Taahhütname’yi ve/veya Kampanya kapsamındaki Hatları’nı 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, Abone’ye/İşletmeci’ye Katılım Koşulları’nın 5.maddesinde belirtilen “İhlal Halinde Ödenecek
Ücret” tahakkuk ettirilecektir.
5- Kampanya kapsamında ihlal teşkil eden durumlar aşağıda belirtilmiştir:
- Abone’nin, DID aboneliğinin 1000 (bin) adetin altına düşmesine sebebiyet verecek şekilde;
Taahhütname’nin Ek’indeki Hat Listesi’nde belirtilen Kampanya kapsamındaki Hatlar’ı veya DID
aboneliğini iptal ettirmesi, Kampanya kapsamındaki Hatlar’a ilişkin abonelikten veya DID özelliğinden
vazgeçmesi, Hatlara’a ve/veya DID’ye ilişkin olarak adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, Hatlar’a
ilişkin Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Hatlar’ın kapatılması/iptali, işbu Katılım
Koşulları’nın ve Kampanya Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi veya Taahhüt Süresi
dolmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması ve /veya Abone’den kaynaklanan nedenlerle Türk
Telekom tarafından Kampanya kapsamı dışına çıkarılması durumunda Elektronik Haberleşme Sektörüne
İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca Abone‘nin
Taahhütname’yi imzalandığı tarihi takip eden ilk fatura döneminden Kampanya Kapsamından Çıktığı
Halin meydana geldiği tarihe kadar Kampanya kapsamında DID aboneliğine yönelik ücretlerde kendisine
uygulanmış olan indirim tutarlarının toplamı (“Sağlanan Fayda”)ile Abone’nin kalan taaahüt süresi
boyunca DID aboneliğine yönelik ödemeyi taahhüt ettiği indirimli ücretlerin toplamı (“Kalan Aylar
Faydası”) kıyaslanarak hangisi düşükse o bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil
edilecektir.
- İşletmeci’nin DID aboneliğinin 1000 (bin) adetin altına düşmesine sebebiyet verecek şekilde;
Taahhütname’nin Ek’indeki Hat Listesi’nde belirtilen Kampanya kapsamındaki Hatlar’ı veya DID
aboneliğini iptal ettirmesi, Kampanya kapsamındaki Hatlar’a ilişkin abonelikten veya DID özelliğinden
vazgeçmesi, Hatlara’a ve/veya DID’ye ilişkin olarak adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi, Hatlar’ın
kapatılması/iptali, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine
getirmemesi veya
• Türk Telekom ile akdettiği Toptan Hat Kiralama Sözleşmesi’ni feshetmesi/feshedilmesi,
• Sabit Telefon Hizmetine ilişkin yetkilendirmesinin sona ermesi,
• Taahhüt Süresi dolmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması. ve /veya İşletmeci’den
kaynaklanan nedenlerle Türk Telekom tarafından Kampanya kapsamı dışına çıkarılması durumunda
Kampanya Kapsamından Çıktığı Halin meydana geldiği tarihe kadar Kampanya kapsamında DID
aboneliğine yönelik ücretlerde kendisine uygulanmış olan indirim tutarlarının toplamından oluşan meblağı
İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak tek seferde Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür.
6Abone/İşletmeci, Kampanya’dan vazgeçme veya Kampanya kapsamındaki Hatlar’ının aboneliklerini
ve/veya DID aboneliklerini sona erdirmeye yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya (Abone ise) Elektronik
Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nde belirtilen diğer usullerle Türk Telekom’a iletmekle
yükümlüdür.
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7Abone’nin/İşletmeci’nin Hizmet’ten yararlandığı yerde Hizmet’in sürekli olarak verilememesi nedeniyle
Abone’nin/İşletmeci’nin Kampanya’dan yararlandırdığı Hat’ların aboneliklerini iptal ettirmek istemesi durumunda
Abone’ye Katılım Koşulları’nın 5.maddesinde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmez
8Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, işbu Koşulların 5.Maddesinde
belirtilen mevzuat hükmü ; daha sonrasında ise mevzuat hükmüne aykırılık oluşturmayacak şekilde Abone’nin Türk
Telekom ile imzalamış olduğu ilgili Abonelik Sözleşmesi’nin/ Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik
Sözleşmesi’nin)bütün hükümleri, / İşletmeci’nin Türk Telekom ile imzaladığı Toptan Hat Kiralama Sözleşmesi’nin
bütün hükümleri işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan
uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
9Türk Telekom, sadece İşletmeciler açısından geçerli olacak şekilde Kampanya’ya Başvuru Süresi ve 24
aylık Taahhüt Süresi boyunca, Kampanya kapsamındaki Hat’ların tarifelerinde her türlü değişikliği yapma
hakkına sahiptir. 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 Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan
duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Kampanya Başvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir
süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, Katılım Koşulları’nın 5. maddesi hükmü uygulama alanı
bulmayacak ve söz konusu madde hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye yansıtılmayacaktır.
10. İşbu Kampanya Katılım Koşulları, ve Taahhütnamesi ve eki Hat Listesi bir nüshası Türk Telekom’da kalacak
diğer nüshası Abone’ye/İşletmeci’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir.
TAAHHÜTNAME
Ek’teki Hat Listesi’nde Pilot Numarası, içerdiği DID abonelik sayısı belirtilmiş olan TT Digital Çoklu Hat
Hizmeti’nin/Hizmetleri’nin Abonesi/İşletmeci olarak yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin
Koşullar’ı okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, işbu Taahhüt kapsamında,
Taahhütname’yi imzaladığım tarihi takip eden ilk fatura dönemi itibariyle 24 aylık Taahhüt Süresi boyunca,
Kampanya kapsamındaki DID abonelikleri açısından, her ay İndirimli DID Ücretleri’ni zamanında
ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi’nin tamamlanmasından önce Kampanya Katılım Koşulları’nın 4. ve 5.
maddesinde belirtilen sebeplerden biri nedeniyle, (Abone olmam halinde) Kampanya kapsamı dışına
çıkmam/çıkarılmam durumunda, 5.madde de belirtildiği şekilde Taahhüt İhlalin gerçekleştiği tarihe kadar
Kampanya kapsamındaki tüm DID aboneliklerine yönelik olarak uygulanmış olan indirimlerin toplamına
karşılık gelen meblağ ile kalan taahhüt süresi boyunca ödeyeceğim indirimli DİD aboneliklerine yönelik
ücretlerin toplamından lehime olan tutarı / (İşletmeci olmam halinde) Kampanya kapsamındaki tüm DID
aboneliklerine yönelik olarak uygulanmış olan indirimlerin toplamına karşılık gelen meblağı (süresinde
ödenmemesi halinde T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans
faizi dahil) tüm fer’ileri ile birlikte ilk talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 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)
tek seferde Türk Telekom’a ödemeyi, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi’nin 1(bir) nüshasını elden teslim aldım.
Ek:
1-Kampanyadan Yararlandırılacak Hat Listesi
/
/
Tarih:
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Abone Ad Soyadı/Unvanı:

Yetkili Kişi Adı Soyadı*:
(Başvuruyu Abone’nin vekili sıfatıyla yapmanız söz konusu ise bu kısmı doldurmanız rica olunur.)
İmza

Ek-Hat Listesi
Adet

İmza
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TT Dijital Çoklu Hat Pilot Numarası

DID sayısı

