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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş (“TÜRK TELEKOM”) METRO ETHERNET
İNTERNET ÜCRETSİZ LOKAL ERİŞİM YEDEKLEME KAMPANYASI’NA İLİŞKİN
TAAHHÜTNAME
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’na yapılan bilgilendirme sonucunda yürürlüğe sokulan, işbu
Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olan ve Ek’de yer alan Metro Ethernet İnternet Hizmeti’nde
Ücretsiz Lokal Erişim Yedekleme Kampanyası’na İlişkin Uygulama Esasları’nı (“Esaslar”)
okuduğumu, Esaslar’daki tüm hükümleri kabul ettiğimi, Esaslar’da belirtilen hükümlere uygun
hareket deceğimi, bu kapsamda

lokasyonuna
hızında yeni bir Lokal Erişim Yedekleme devresinin tesis
edilmesini, söz konusu Yedek Devre’nin Kampanya’dan yararlandırılmasını, Devre için aşağıda,
yanına (x) işareti koyduğum Lokal Erişim Yedekleme Hizmeti’nden faydalanmak istediğimi,
Aynı Santralden Lokal Erişim Yedekleme

Farklı Santralden Lokal Erişim Yedekleme

söz konusu Devre açısından Taahhüt Süresi’nin Lokal Erişim Yedekleme Devresi’nin tesis edildiği
tarih itibariyle başlayacağını, işbu Taahhütname’nin uygulanmasından/imzalanmasından doğan
başta damga vergisi olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve buna benzer diğer mali
yükümlülüklerin tamamının tarafımca karşılanacağını, Esaslar’ın herhangi bir hükmünü ihlal
etmem/uymamam veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce taahhüdümden vazgeçmem
durumunda, Kampanya kapsamındaki Devre açısından, Kampanya kapsamında alınmamış olan
aylık kullanım ücretlerinin tamamını (ve bu ücretin süresinde ödenmemesi durumunda T.C. Merkez
Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ilerini)
TÜRK TELEKOM’un talebi üzerine, defaten, TÜRK TELEKOM’un belirteceği süre içerisinde TÜRK
TELEKOM’a ödemeyi, aksi taktirde söz konusu ücretlerin TÜRK TELEKOM tarafından hükmen tahsil
edileceğini, işbu Taahhütname’nin ve Ek’inin aslı TÜRK TELEKOM’da kalacak; “aslı gibidir” şerhi
imzalanmış bir sureti tarafımıza verilecek şekilde düzenlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
/
/
Tarih :
Ek: Metro Ethernet İnternet Hizmeti’nde Ücretsiz Lokal Erişim Yedekleme Kampanyası’na İlişkin
Uygulama Esasları
İşletmeci’nin Unvanı:
Yetkili Kişi Adı Soyadı:
İmza

*Bu kısım Türk Telekom tarafından doldurulacaktır.
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Metro Ethernet İnternet Devre Numarası:
Lokal Erişim Yedekleme Devre Numarası:
• yanına (x) işareti koyduğum ;
…../.…../…... tarihi ile mevcut taahhüt süremin 12 ay daha uzatılmasını talep ediyorum.
METRO ETHERNET İNTERNET ÜCRETSİZ LOKAL ERİŞİM YEDEKLEMESİ KAMPANYASI
1. Kampanya, 29.08.2017 tarihindebaşlayacak olup, 1 (bir) yıl yürürlükte kalacaktır.
2. Kampanya başvuru süresi içerisinde, kampanya kapsamında Lokal Erişim Yedeklemesi (LEY)
başvurusunda bulunan İşletmeciler, yedek devre tesis tarihinden itibaren 12 (oniki) ay boyunca LEY
devreleri için taahhüt altında olacaklardır.
3. Kampanyadan yararlanan işletmeciler taahhüt süresi içerisinde, taahhüt süresini bir defaya
mahsus 12 (oniki) ay daha uzatarak kampanyadan yararlanmaya devam edebileceklerdir.
4. Kampanya kapsamında aynı santralden ya da farklı santralden lokal erişim yedeklemesi talep
edilebilecektir. Tesis edilen LEY devrelerinin aylık ücreti, LEY devre tesisinden itibaren taahhüt
süresi boyunca alınmayacaktır.
5. Kampanyadan, Şirketimizden toptan düzeyde Metro Ethernet (ME) İnternet hizmeti alan/alacak
bütün İşletmeciler yararlanabilecektir.
6. Kampanya kapsamında tesis edilecek LEY devrelerinin bağlantı ücreti İşletmeciler tarafından
karşılanacaktır.
7. Taahhüt süresince İşletmecilerin kampanyadan çıkma talebinde bulunması, LEY devresinin/LEY
devresinin bağlı bulunduğu ME İnternet devresinin iptali, devri, hizmet türü veya İşletmeci
değişikliği yapılması durumunda taahhüt bozulacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 10’da yer
almaktadır.
8. Kampanyadan, kampanya başlangıç dönemi öncesinde tesis edilmiş LEY devreleri
yararlanamayacak, sadece kampanya başvuru döneminde yeni tesis için başvurulan LEY devreleri
yararlanabilecektir.
9. Devrelerin kampanyadan faydalandırılması için başvuru yapılan lokasyonda kampanya
başlangıç tarihinden başlamak üzere, geriye dönük olarak son 3 (üç) ay içerisinde LEY devresi iptali
yapılmamış olması gerekmektedir.
10. Taahhüt süresi tamamlanmadan İşletmecilerin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği
indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar
Faydası”), İşletmecilerin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim
tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, İşletmeciler, Kalan
Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, İşletmeciler,
Sağlanan Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
11. 19/04/2017 tarih ve 2017/DK-ETD/130 nolu kurul kararı ile onaylanan Metro Ethernet İnternet
Bağlantı Ücreti Bizden Kampanyası ve 25/05/2017 tarih ve 2017/DK-ETD/170 nolu kurul kararı ile
onaylanan Metro Ethernet İnternet Yeni Satış ve Mevcut Müşteri Kampanyalarından yararlanan
ana devreler, ME İnternet Ücretsiz LEY Kampanyasından yararlanabilecektir.
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