M2M AMAÇLI HAT KULLANIM KOŞULLARI TAAHÜTNAMESİ
İşbu taahhütnameyi imzalamam(ız) koşuluyla AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’den
(“AVEA”), M2M servis/hizmeti amacıyla kullanılacak data hattı/hatları (“M2M
amaçlı hatları”) alabileceğimi(zi) ve talebim(iz) neticesinde tarafım(ız)a tahsis
edilecek M2M amaçlı hatları, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu md 39/3
kapsamında “iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi
ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve
bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel
amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde
Özel iletişim vergisi ödenmeyeceğine” dair özel hüküm gereğince Özel İletişim
Vergisi (ÖİV) muafiyetinden yararlanarak kullanıma açtırabileceğimi(zi) ancak
bu muafiyetin geçerli olabilmesi için, M2M amaçlı hatlarını aşağıda yer alan
kullanım koşulları ve şartlar dahilinde kullanmam(ız) gerektiğini ve ayrıca bu
taahhütname’nin imzalanmasından sonra M2M servis/hizmeti amacıyla data
hattı/hatları almamız durumunda da aşağıda yer alan koşulların geçerli olacağını
bildiğimi(zi);
Buna göre;
1. M2M amaçlı açılmış M2M tarifelerindeki hatları Avea’daki diğer tarifelere
geçiremeyeceğimi(zi);
2. M2M hatlarında sesli ve görüntülü konuşma yapılamayacağını, M2M
servisinin gerektirdiği durumlar dışında SMS gönderip alınamayacağını,
hiçbir sebep ve hususta İnternet APN ve WAP hizmetinden
yararlanılamayacağını,
3. M2M amaçlı hatların M2M servislerine tanımlanabilmesi için bu hatlara
M2M APN tanımlaması yapılabileceğini, bu doğrultuda söz konusu bu
hatların M2M, Ortak POS ve kurumsal APN’ler dışındaki APN’ler ile
kullanılamayacağını,
4. M2M amacıyla kullanılacak data hatlarının sadece iş ve hizmetlerin
merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesi amacına
yönelik olarak üretilmiş cihazlarda (bankalar tarafından kullanılan Mobil
POS cihazları da dahil olmak üzere ) kullanılabileceğini,
5. M2M amaçlı hatlar için kullanılacak data hatlarının AVEA tarafından
tarafım(ız)a “pin korumasız” olarak teslim edilebileceğini,
6. M2M amacıyla kullanılacak data hatlarının; M2M Mobil Data ve Mobil Pos
adlı tarifelerle birlikte kullanılabileceğini, tarife detay ve değişikliklere
www.avea.com.tr adresinden güncel olarak ulaşılabileceğini,
7. M2M amacıyla kullanılacak hatların kullanılacağı Araç Takip, Mobil POS,
Kamera ve Güvenlik Sistemleri vb. M2M iş ve hizmetlerinin operasyonel
yürütümü için 3. Kişilerle çalışabileceğimi(zi), bu durumda AVEA ile
aramızda kurulacak kurumsal APN kurulumunun 3. kişilerin
sorumluluğunda olduğunu ve 3. Kişiler tarafından gerçekleştirilecek
kurumsal APN kurulumu gerçekleşmediği sürece işbu Taahhütname’ nin
geçerlilik kazanmayacağını,
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8. İşbu Taahhütname’nin yürürlük tarihi itibariyle tarafım(ız) adına kayıtlı
bulunan AVEA M2M Hatlarında talebim(iz) halinde, görüntülü görüşme ve
Baskonuş hizmeti hariç olmak üzere 3G Hizmetlerinden yararlanabileceği,
9. Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı, M2M
amaçlı hatlardan ancak bu koşullar dahilinde yararlanabileceğimizi ;

bildiğimizi ve tüm bunları kabul ettiğimizi, işbu Taahhütname’nin imzalı
bir suretini elden teslim aldığımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Hatların Kullanım Amacı:

Araç Takip

Mobil POS
Kamera Sistemleri

Uzaktan Sayaç Okuma, Scada, OSOS vb.
Diger:

......................................................................

EK 1: Şirketin İmza Sirküleri
EK 2: M2M hat listesi, Kurumsal APN İsmi.
EK 3: Şirket adına imzalayan kişi vekaletnameye istinaden imzaladı ise vekaletname
sureti.
Şirket Unvanı:
Vergi D. Ve No.:
İmzalayan kişinin adı ve soyadı:
TC Kimlik No :
İmza:
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EK-2
Kurumsal APN İsmi:............................................
M2M HAT LİSTESİ

3

