24 AYLIK İŞ’TE MOBİL WİFİ TARİFELERİ TAAHHÜTNAMESİ

TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) 24 Aylık İş’te Mobil Wifi Tarifeleri (“Taahhütlü
Uygulama”) işbu taahhütnamede (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında İŞLETMECİ’nin faturalı
yeni kurumsal aboneleri (“Abone“) yararlanabilecektir.
1- Taahhütname Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve modemli tarifeler için
cihazın tesliminden, modemsiz tarifeler için Taahhütlü Uygulama’nın tanımlanmasından itibaren 24
(yirmidört) aylık Taahhüt Süresi (“Taahhüt Süresi”) boyunca yürürlükte kalacaktır.
2- Taahhütlü Uygulama kapsamında tahsis edilen hat yalnızca data iletişimine açıktır. Bu nedenle Abone
Taahhütlü Uygulama kapsamında kullanımıma tahsis edilmiş olan mobil hattı sadece veri iletişimi ve SMS
gönderimi için kullanabilecektir.
3- Abone’nin söz konusu hat için tercih edeceği tarife ses iletişimine ve MMS hizmetine kapalıdır.
4- Taahhütlü Uygulama kapsamındaki 10GB, 20GB ya da 50GB internet kullanım hakkı Taahhütname’nin
Abone tarafından imzalandığı tarihinden itibaren tanımlanarak tanımlamanın yapıldığına ilişkin İŞLETMECİ
tarafından Abone’nin hattına bildirim SMS’i gönderilecektir. İşbu Taahhütname’de yer alan GPRS ile ilgili
Abone’ye tanınan haklar bu tanımlamadan sonra kullanılabilecektir.
5- Taahhütlü Uygulama kapsamındaki tarifeler 4.5G desteklidir; bu nedenle, Abone Taahhütname’yi
imzalamasıyla birlikte ilave bir başvuruda bulunmasına gerek kalmaksızın 4.5G’ye geçiş talebini
İŞLETMECİ’ye iletmiş sayılacaktır.
6- Taahhütlü Uygulama kapsamındaki tarifelerde kota dolduktan sonra aşım yapılmaz ve fakat internet hızı
1 Kbps’ye düşer. Abone internet kullanım hakkından sadece faturalı mobil hatları ile İŞLETMECİ ile
imzalamış olduğu abonelik sözleşmesi hükümleri dâhilinde ve taahhüt süresince yararlanabilecektir.
7- Abone Taahhüt Süresi boyunca Taahhütlü Uygulama’dan yararlanan hattını faturalı sistem kapsamında
açık tutmak ve seçimime karşılık gelen (aylık) sabit ücreti Taahhüt Süresi boyunca her ay ödemekle
yükümlüdür. Abone Taahhüt Süresi sonrasında Taahhütlü Uygulama’yı iptal etme hakkına sahiptir.
8- Abone Taahhütlü Uygulama kapsamındaki GPRS-EDGE-3N/4.5N kullanım hakkından bulunduğu fatura
döneminde yararlanabilecektir. Paket kapsamındaki kullanım hakkı her fatura döneminde yenilecek olup
ilgili fatura döneminde kullanılmayan kota bir sonraki fatura dönemine devretmeyecektir.
9- Modemli tarife kapsamında verilen cihazlar temliklidir. Taahhütlü Uygulama kapsamında İŞLETMECİ
tarafından verilen cihaz, üretici firma tarafından verilen garanti belgesi koşulları gereğince garanti
kapsamındadır. Garanti kapsamındaki talepler, İŞLETMECİ tarafından cihaz tesliminde verilen irsaliye ve

ekinde yer alan IMEI numarası listesi ile birlikte, öncelikle cihazların üretici firmasına ait yetkili servislere
yapılacaktır ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkisi servislerinden alınacaktır.
10- Abone’nin İşbu Taahhütname’yi imzalamasını müteakip adına tahsis edilen GSM numarasını EK-1’de
belirtilen söz konusu hattın aktif hale getirildiği tarihten itibaren / işbu Taahhütname imza tarihinden önce
adına tahsis edilmiş ve Taahhütlü Uygulama kapsamına dahil edilen GSM numarası EK-1’de belirtilen hattı
işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay boyunca faturalı sistemde ve seçtiği Taahhütlü
Uygulama kapsamında işbu Taahhütname’ye uygun şekilde açık tutmayı taahhüt eder. Taahhüt Süresi’nin
bitiminden önce; Abonenin ilgili hattı kapatması, İŞLETMECİ tarafından ilgili mevzuat ve / veya abonelik
sözleşmesi hükümleri uyarınca kapatılmasına neden olması, başka kişi ya da kuruluşlara devretmesi,
faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmesi, başka bir operatöre taşıması, söz konusu hatta tanımlı
Taahhütlü Uygulama’sını iptal ettirmesi veya değiştirmesi, halleri de dahil olmak üzere işbu
Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerine uymaması durumunda; Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin
Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 12 inci maddesinin 5 inci fıkrası ile 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, ihlal tarihine kadar ödenen Cihaz Taksit Ücretleri’nin Cihaz’ın Peşin
Piyasa Bedeli olan 549.00 TL’den (BeşyüzKırkDokuz Türk Lirası) çıkarılması sonucu çıkan meblağ +
ihlal tarihine kadar data bedelinde sağlanan indirimlerin toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile Taahhüt Süresi
sonuna kadar Abone’nin ödemeyi taahhüt ettiği indirimli aylık tarife ücretleri toplamı + kalan taahhüt süresi
boyunca ödeyeceği Taahhütlü Aylık Cihaz Taksit Ücretleri toplamı (“Kalan Ayalar Faydası”) kıyas edilerek
düşük olan tutar İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone'nin faturasına yansıtılacaktır.
11- Modemli tarifelerde aylık sabit ücretinin aşağıda belirtildiği kadarki kısmı cihaza ilişkin tahsilatına
aracılık edilen bedel, kalan tutar ise data bedeli olarak abonenin hizmet faturasına yansıtılacaktır ve 24
(yirmidört) aylık süre boyunca aylık taksitler halinde İŞLETMECİ tarafından tarafıma gönderilecek olan
hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek tahsilatına aracılık edilen tutarlar kapsamında tahsil
edilecektir.

İş’te Mobil Wifi Modemli 10GB Tarifesi
– 10GB aylık ücretlendirme 46.45 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 10GB aylık data bedeli: 22.45 TL (KDV ve ÖİV dahil) (ilk 24 ay)
– Aylık tahsilatına aracılık edilen cihaz taksit bedeli: 24 TL
– Taahhüt süresinin tamamlanmasından sonra 10GB internet KDV ve ÖİV dahil 57.12 TL
üzerinden ücretlendirilecektir.

İş’te Mobil Wifi Modemli 20GB Tarifesi
– 20GB aylık ücretlendirme 56.65 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 20GB aylık data bedeli: 32.65 TL (KDV ve ÖİV dahil) (ilk 24 ay)
– Aylık tahsilatına aracılık edilen cihaz taksit bedeli: 24 TL
– Taahhüt süresinin tamamlanmasından sonra 20GB internet KDV ve ÖİV dahil 67.32 TL
üzerinden ücretlendirilecektir.
İş’te Mobil Wifi Modemli 50GB Tarifesi
– 50GB aylık ücretlendirme 87.25 TL (KDV ve ÖİV dahil)
– 50GB aylık data bedeli: 63.25 TL (KDV ve ÖİV dahil) (ilk 24 ay)
– Aylık tahsilatına aracılık edilen cihaz taksit bedeli: 24 TL
– Taahhüt süresinin tamamlanmasından sonra 50GB internet KDV ve ÖİV dahil 97.92 TL
üzerinden ücretlendirilecektir.
12- Taahhütlü Uygulama kapsamında abonenin satın almış olduğu cihaz bedeli burada açıklanan şekilde
“tahsilatına aracılık edilecek tutar” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterilecek ve İŞLETMECİ tarafından
gönderilen aylık hizmet faturaları aracılığıyla ödenecektir. Abone’nin bunun dışında herhangi bir kişi veya
kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğü yoktur, başka kişi veya kurumlara cihaz bedeli
ile ilgili bir ödeme yapılması halinde bundan İŞLETMECİ sorumlu olmayacak ve bu nedenle
İŞLETMECİ’den herhangi bir bedel talep edilemeyecektir.
13- Taahhütlü Uygulama kapsamında SMS kullanımlarımın 53 Kuruş/adet olarak ücretlendirilecektir.
14- Taahhütlü Uygulama kapsamındaki indirimli tarife faydası yurt içi kullanımlarda geçerli olup Abone’nin
yurt dışına çıkması durumunda standart yurtdışı veri tarifesinden veya Abone’nin dahil olduğu yurtdışı veri
seçenekleri üzerinden ücretlendirme yapılır.
15- Taahhütlü Uygulama kapsamında sunulan internet kullanım hakkı internet APN yönlerine açıktır.
16- Bir fatura dönemi içerisindeki data kullanım miktarının Taahhütlü Uygulama kapsamında sunulan data
kullanım hakkı miktarına ulaşmaması durumunda, o aya ait kalan kullanım hakları bir sonraki fatura
dönemine devretmeyecektir.
17- Data kullanımında alınan ve gönderilen veriler (download+upload edilen) paket data kotasından
düşecektir.
18- İŞLETMECİ’nin, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı
(Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin paket kapsamında sunulan
internet faydası ile kullanımlarında değişiklik yapma hakkını saklıdır.

19- Bağlantı hızı kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan
siteye göre değişebilecektir.
20- Abone Taahhütlü Uygulama kapsamında sunulan kullanım haklarını üçüncü kişilere devir ve transfer
edemeyecektir.
21- Abone, Taahhütlü Uygulama’dan tarafına ait olan her bir hat için sadece bir defa faydalanabilecektir.
İŞLETMECİ’nin Sözleşme ile öngörülen diğer haklarına ek olarak tüm İŞLETMECİ cihaz kampanyaları
kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkı bulunmaktadır.
22- Abone’nin Taahhütname uyarınca adına tahakkuk ettirilen faturalardan herhangi birini, en geç bir
sonraki ay tahakkuk ettirilen fatura bedeli ile birlikte ödememesi veya eksik ödemesi ya da 1 (bir) yıl
içerisinde fatura ödemede iki defa temerrüde düşmesi halinde, işbu Taahhütname kapsamında İŞLETMECİ
tarafından sağlanan haklar sona erecek ve işbu Taahhütname’nin 10. maddesi uygulama alanı bulacaktır.
23- İşbu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerden herhangi birinin ihlal edilmesi halinde İŞLETMECİ’nin
işbu Taahhütname kapsamında Abone’ye tahsis edilen hattı, ihlal tarihinden itibaren abonelik
sözleşmesinde yer alan usul uyarınca kullanıma kapatma hakkı bulunmaktadır.
24- Abone Taahhütlü Uygulama’dan yararlanmak için sunmuş olduğu tüm belgelerin tarafına ait ve doğru
olduğunu kabul ve beyan eder.
25- İşbu Taahhütname’nin ekleri Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olup Taahhütnameden ayrı
yorumlanmaz. Abone Taahhütlü Uygulama’dan yararlanmak için EK-1 de yer alan Taahhütlü Uygulama
Kapsamında Sunulan Tarifeler tablosunu Taahhütname ile birlikte imzalamakla yükümlüdür.
26- Abone, (damga vergisi hariç olmak üzere) Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
telsiz kullanım ücreti ve ruhsat ücreti dâhil olmak üzere Taahhütlü Uygulama kapsamındaki hizmetin
verilmesinden kaynaklanan (KDV ve ÖİV dahil) her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumludur. Bu
vergiler Abone’nin faturasına yansıtılacak olup Abone’nin hattını kullanmaması veya tekrar kullanmak
üzere kapatması halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülükler de Abone’nin
faturasına yansıtılacaktır. Taahhütlü Uygulama Taahhütnamesi’nin imzalanmasından doğan damga vergisi
İşletmeci tarafından ödenecektir.
27- İŞLETMECİ resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Taahhütlü
Uygulama şartlarında yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu değişiklikler, İŞLETMECİ
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe
girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, İŞLETMECİ tarafından
bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz. Taahhütlü Uygulama’nın
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle Tarife Başvuru Süresi veya Taahhüt
Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, işbu
Tahhütnamenin 10.maddesi uygulanmaz.
28- Abone Taahhütlü Uygulama detayları ile ilgili her türlü güncel bilgiye www.turktelekom.com.tr resmi
internet sitesinden ulaşabilecektir.

29- İşbu Taahhütname metni ve ekleri bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak diğer nüshası Abone’ye verilecek
şekilde düzenlenmiştir.
Yukarıdaki Taahhütlü Uygulama kurallarını okuduğumu ve aynen kabul ettiğimi EK-2’de belirtilen GSM
hatlarımın ayrı ayrı olmak üzere Taahhütlü Uygulama’dan yararlandırılmasını istediğimi, Taahhütlü
Uygulama kapsamında tercih ettiğim tarifelerin ve taahhüt süresinin Taahhütlü Uygulama kapsamındaki her
bir hattım için EK-2’de belirttiğim doğru Yararlanılmak İstenilen İnternet Kotası ve Tarife Türü olduğunu,
Taahhütlü Uygulama kapsamında yararlandığım hatlarım için EK-2’de seçtiğim Tarife Türü modemli tarife
ise cihazları işbu Taahhütname’nin imzalandığı tarihte teslim aldığımı,
Taahhütname’nin 10. maddesinde belirtilen durumlardan bir tanesinin gerçekleşmesi halinde, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak 10. maddede belirtildiği şekilde hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek Ücret’i;
ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İş bu Taahhütname metninin 1(bir) nüshasını elden teslim aldım.

Tarih: ../../….
Abone Unvanı :
Vergi Kimlik Numarası:
Yetkili Kişi Ad-Soyadı:
İmza

EK-1: Taahhütlü Uygulama Kapsamında Sunulan Tarifeler

Tarifeler

24 ay Taahhütlü Aylık Ücret

Taahhüt Sonrası Aylık Ücret

İşte Mobil Wi-Fi 10GB Tarifesi

19,4 TL

39,8 TL

İşte Mobil Wi-Fi 20GB Tarifesi

29,6 TL

50,0 TL

İşte Mobil Wi-Fi 50GB Tarifesi

60,2 TL

80,6 TL

İşte Mobil Wi-Fi Modemli 10GB Tarifesi

46,45 TL

57,13 TL

İşte Mobil Wi-Fi Modemli 20GB Tarifesi

56,6 5TL

67,32 TL

İşte Mobil Wi-Fi Modemli 50GB Tarifesi

87,25 TL

97,92 TL

EK-2: Taahhütlü Uygulama Kapsamındaki Hat Listesi
GSM Numarası

Yararlanılmak
İstenilen
İnternet Kotası

Tarife Türü

(Modem isteniyorsa)
Cihaz IMEI No

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

GSM Numarası

Yararlanılmak
İstenilen
İnternet Kotası
10 GB

Modemli
Tarife Türü

Modemsiz

(Modem isteniyorsa)
Cihaz IMEI No

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB

Modemli

10 GB

Modemsiz

20 GB
50 GB
Tarih: ../../….
Abone/Yetkili Kişi İmza

EK-3: CİHAZ

□

Zyxel (Model: WAH7601)

Modemli

Taahhütlü Uygulama kapsamındaki Cihaza, Piyasa Bedeline ve Taahhütlü Aylık Taksit Ücretine ilişkin
Tablo:
Cihazın Marka ve
Modeli
Zyxel (Model: WAH7601)

Tarih: ../../….
Abone/Yetkili Kişi İmza

24 Aylık Taahhüt Süresi Boyunca Her Ay
Piyasa Bedeli
549 TL

Ödenecek Taahhütlü Aylık Taksit Ücreti
24 TL

