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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş (TÜRK TELEKOM) VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE
İNDİRİM KAMPANYASINA 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 Veri Merkezi Bağlantısı (VMB)
Hizmetinde İndirim Kampanyası’na İlişkin Uygulama Esasları’nı (“Esaslar”) okuduğumu, Esaslar’daki
tüm hükümleri kabul ettiğimi, Esaslar’da belirtilen hükümlere uygun hareket edeceğimi, bu
kapsamda;
Kampanya kapsamında bulunan paketler dahilindeki bağlantım için (Uygulama Esasları kapsamında
Taahhüt Süresi boyunca hız artırımı yapma hakkım saklı kalmak koşuluyla) 24 (yirmi dört) ay boyunca
abonelik taahhüdü verdiğimi ve bu kapsamda taahhüt verdiğim tarifeler üzerinden %30 indirimden
yararlanabileceğimi, Taahhüt Süresi boyunca Devre’nin hızının ilk taahhüt altına alınan hızın altına
düşmeyeceğini, Taahhüt Süresi boyunca, taahhüt altına alınan hızın aylık kullanım ücretlerini
zamanında ve tam olarak ödeyeceğimi, 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, Ek-1’ de yer alan VMB Hizmetinde İndirim Kampanyası Uygulama Esasları’nın 13.
maddesi kapsamında hesaplanacak olan Kampanya kapsamında aylık kullanım ücretlerinde
sağlanmış olan indirimin 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 takdirde söz konusu ücretlerin TÜRK TELEKOM tarafından defaten tahsil
edileceğini, işbu Taahhütname’nin ve Eklerinin aslı TÜRK Telekom’da kalacak; “aslı gibidir” şerhli
imzalanmış bir sureti tarafımıza verilecek şekilde düzenlenmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Koşullar ve Taahhütname, (İşletmeci açısından), Devre Listesi’nde belirtilen Veri Merkezi
Bağlantısı Hizmetinde İndirim “Taahhüde Esas Devre Listesi” Veri Merkezi Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir
ekidir.
Ek-1: Veri Merkezi Bağlantısı Hizmetinde İndirim Kampanyasına İlişkin Uygulama Esasları
EK-2: Veri Merkezi Bağlantısı Hizmetinde İndirim Kampanyası Taahhüde Esas Devre Listesi

İşletmecinin Unvanı:
Tarih:
İmza:
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EK-1: VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASINA İLİŞKİN UYGULAMA
ESASLARI
1. Kampanya, 01.08.2017 tarihinde başlayacak ve 12 ay süreyle yürürlükte olacaktır.
2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan düzeyde Veri Merkezi Bağlantısı İnternet hizmeti alan
bütün işletmeciler yararlanabilecektir.
3. Kampanya kapsamında 24 ay taahhüt veren işletmeciler, 01.08.2017 tarihinde yürürlüğe girecek
Veri Merkezi Bağlantısı tarifeleri üzerinden %30 indirimden yararlanacaktır.
4. Kampanya, 1:2, 1:5, 1:6, 1:10, 1:12 ve 1:15 asimetri paketlerinde yer alan hızlar için geçerli
olacaktır. (1:10 asimetri paketinde yer alan 1.000 Gbps hızı kampanya kapsamı dışındadır.)
5. Kampanya başlangıç tarihinden önceki 1 hafta ve kampanya başvuru dönemi içerisinde hız
düşümü yapmış olan devreler için kampanyaya katılım başvurusu yapılamayacaktır.
6. Kampanyaya katılan devreler mevcut hızları üzerinden taahhüt altına alınacaktır. Taahhüt süresi
içerisinde hız artırımı yapılmaya devam edilebilir. Hız artışı yapılan devrelerde taahhüt altına
alınan hızın altına düşmemek kaydıyla hız düşümü yapılabilir.
7. İşletmeciler geçiş anında kampanya kapsamındaki devrelerinin gelirini korumak kaydıyla asimetri
değişikliği yapabilecektir.
8. Veri Merkezi Bağlantısı Hız Artırım Kampanyası ve/veya Ücretsiz Kapasite Kampanyaları
kapsamında taahhüdü devam eden işletmeciler; kampanya kapsamındaki devreleri için
başvurmaları halinde cezai ücret ödemeden ve taahhüt süreleri yeniden başlayacak şekilde bu
kampanyaya geçiş yapabilirler.
9. İşletmeciler, kampanya kapsamındaki asimetri paketlerinde yer alan 100 Gbps ve üzeri hızlar için;


Toplam kapasiteyi en fazla 2 farklı lokasyonda alma hakkına sahip olacaktır.



Yurtdışında barındırılan içeriğin Türkiye’ye getirilmesini teşvik etmek amacıyla;
kampanyadan yararlanan işletmecilerin Türkiye'de barındıracakları içeriğin yurtdışına
upload yönünde iletilebilmesi için, ücretli kapasitenin %25'i kadar kapasite ücretsiz
olarak verilecektir. Ücretsiz verilecek kapasite ücretli devrelerin çalıştığı lokasyonlarda
tesis edilecektir ve sadece yurtdışına upload amacıyla kullanılabilecektir.

10. Kampanya kapsamında abonelik taahhüdü verilen devrenin iptal edilmesi veya taahhüt altına
alınan hızın altına hız düşümü yapılması durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama
yöntemi Madde 13’de yer almaktadır.
11. Kampanya kapsamındaki devreler nakil edilebilecektir.
12. Taahhüt bitiminde devre mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlayacaktır.
13. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan taahhüt süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği
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indirimli tarife paketinin tahakkuk etmemiş aylık (indirimli) ücretlerinin toplamının (“Kalan Aylar
Faydası”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı indirim
tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci, Kalan
Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone Sağlanan
Fayda’yı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
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EK-2: Taahhüde Esas Devre Listesi

Hizmet No

Asimetri Paketi

Hız
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