YURTİÇİ KİRALIK DEVRE ve KISMİ KİRALIK
DEVRELERDE YÜKSEK HIZLARDA 1+1
KAMPANYASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve
…………………………………………………

Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurulu’nun 26.12.2017 tarihli ve 017/DK-ETD/385 sayılı Kararı
uyarınca, Kampanya basvuru süresi içerisinde Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Kiralık Devrelerde
Yüksek Hızlarda 1+1 Kampanyası kapsamında 2,4 Gbit/sn ve/veya 5 Gbit/sn ve/veya 10 Gbit/sn
bantgenişliğine sahip yurtiçi kiralık devre ve kısmi yurtiçi kiralık devre hizmetlerine yönelik toptan
seviyedeki müşterilerin 2 (iki) yıl abonelik taahhüdü vermesi durumunda uygulanması planlanan
“Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devrelerde 1+1 Yüksek Hız Kampanyası” teklifine
ilişkin olarak;
İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar’ın ve Taahhütname’nin ayrılmaz bir eki
konumundaki Devre Listesi’nde yer alan, İşletmeci’nin Kampanya’ya dâhil etmek istediği,
Kampanya koşullarına uyan ve talepte bulunulan ikili devre gruplarını oluşturan devrelerin her 2
ucu veya en az bir ucu aynı adreste olan (Kısmi Kiralık Devre için İşletmeci adresiyle TTN
adreslerinden en az bir uç adresi aynı olacaktır) Yurtiçi Kiralık devre / her 2 adet Kısmi Kiralık
devre (Bu devreler aşağıda “Kiralık Devre Grubu”* diye isimlendirilmiştir) için ayrı ayrı hüküm
ifade edecektir.
(*Kiralık Devre Grubu’nun iki adet Kiralık Devre’den veya iki adet Kısmi Kiralık Devre’den
oluşması zorunludur. )
Liste, işbu Koşullar’ın ve Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Liste’deki bir Kiralık Devre
Grubu’nun Kampanya dışına çıkması halinde, bu durum Liste’deki diğer Kiralık Devre Gruplarını
etkilemeyecek, diğer Kiralık Devre Grupları açısından işbu Koşullar ve Taahhütname geçerliliğini
korumaya devam edecektir.
Liste, İşletmeci tarafından imzalanacak, aslı Türk Telekom’da muhafaza edilecek; “aslı gibidir”
şerhi taşıyan imzalanmış bir sureti (imza tarihini de içerecek şekilde) İşletmeci’ye verilecektir.
Kampanya’ya Başvuru Süresi içerisinde İşletmeci’nin talebi doğrultusunda Liste’ye eklemeler
yapılabilecek; Başvuru Süresi ve Taahhüt Süresi boyunca abonelik iptali, Hizmet
Formu/sözleşme feshi gibi nedenlerle Liste’de iptaller yapılabilecektir. Ekleme ve iptal talebini
içeren her bir başvuru talebi ve bu talebi içeren dilekçe/form, işbu Koşullar’ın ve
Taahhütname’nin eki konumunda olacaktır. Bu başvurular sonucunda veya abonelik iptali,
Hizmet Formu/sözleşme feshi gibi durumların meydana gelmesi halinde Liste’de de gerekli
düzeltmeler yapılacak ve Liste’nin güncellenen hali İşletmeci tarafından imzalanıp, aslı Türk
Telekom’da muhafaza edilmek suretiyle, “aslı gibidir” şerhi taşıyan imzalanmış bir sureti (imza
tarihini de içerecek şekilde) İşletmeci’ye verilecektir.
İşbu Koşullar’da ve Taahhütname’de geçen “Devre” ibaresi Liste’de yer alan tüm Kiralık Devre
Grupları’nı ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
EK-1: YURTİÇİ KİRALIK DEVRE ve KISMİ KİRALIK DEVRELERDE YÜKSEK HIZLARDA 1+1
KAMPANYA UYGULAMA ESASLARI
1) Kampanya 01.02.2018 tarihi itibarıyla başlayacak olup, 6 ay geçerli olacaktır.
2) Kampanyadan Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Kiralık Devre hizmetini alan Toptan Müşteriler
yararlanabilecektir.
3) Kampanyadan başvuru başlangıç tarihi ve başvuru bitiş tarihi arasında olmak üzere, tesis
başvurusu yapılan ikili yeni devre grupları veya mevcutta çalışan bir devreyle aynı kapasitede
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olmak üzere tesis edilecek yeni devre ile oluşacak ikili devre grupları faydalandırılabilecektir. İkili
devre gruplarının kampanyaya dâhili, devre grubunu oluşturan her iki devre de tesis edildikten
sonra gerçekleştirilecektir. Başvuru süresi içerisinde başvurusu alınmış ancak başvuru bitiş
tarihinde henüz tesisi tamamlanmamış devreler de kampanyadan faydalandırılabilecektir.
4) Kampanya kapsamındaki ikili devre gruplarını oluşturan devrelerin en az bir uç adresi aynı
olacaktır (Kısmi Kiralık Devre için işletmeci adresiyle TTN adreslerinden en az bir uç adresi aynı
olacaktır).
5) Kampanya kapsamındaki devreler faturalandırma başlangıç tarihi itibarıyla 24 ay taahhüt
altında olacaktır. Taahhüt süresi boyunca aynı hızdaki ikili devre grupları tek devre fiyatı
üzerinden ücretlendirilecektir.
6) Devrelerin kampanyadan faydalandırılabilmesi için Gbit/sn seviyesinde ki (2,4 Gbit/sn, 5
Gbit/sn, 10 Gbit/sn) hızlarda olması gerekmektedir. İkili devre grubunda yer alan devreler aynı
hızda olacaktır.
7) Devrelerin kampanyadan faydalandırılması için başvuru yapılan lokasyonlarda (her iki uç
lokasyonunda) kampanya başlangıç tarihinden başlamak üzere, geriye dönük olarak son 3 ay
içerisinde devre hız düşümü (2,4 Gbit/sn, 5 Gbit/sn ve 10 Gbit/sn hızlarının altındaki hızlara sahip
devrelerde yapılan hız düşümleri hariç) veya iptali yapılmamış olması gerekmektedir.
8) Devrelerin aynı adresi kullandığı lokasyonda/lokasyonlarda Gbit/sn seviyesi altı hızlarda
mevcut devre bulunması halinde kampanya kapsamında yeni devre tesis edilmeyecek olup,
devre en az 2,4 Gbit/sn hız kademesine yükseltilmesiyle kampanya kapsamına dâhil
edilebilecektir.
9) Müşterilerin taahhüt süresince daha alt kademeye nakil yapmak suretiyle kampanya başvuru
tarihindeki tahakkuk kademesinin altına düşemeyeceklerdir (Örneğin taahhüt devam ederken
Şehirlerarası kademeden Şehir içi kademeye geçecek şekilde nakil yapılması). Kampanya
başvurusundaki kademenin altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza
hesaplama yöntemi Madde 13’te yer almaktadır.
10) Kampanya kapsamındaki devrelerde taahhüt süresi içerisinde devre grubunu oluşturan
devreler için aynı hıza olmak üzere hız değişikliği yapılabilecektir. Ancak kampanya
başvurusundaki hızın altına hız düşümü yapılamayacaktır. Kampanya başvurusundaki hızın
altına düşülmesi durumunda taahhüt bozulmuş olup, Madde 13’de yer alan yöntem kullanılarak
hesaplanan ceza müşteriye yansıtılacaktır.
11) Taahhüt süresi bitmeden devre grubunda yer alan devrelerin en az birinin iptal olması veya
devredilmesi durumunda taahhüt bozulacak olup, Madde 13’de yer alan yöntem kullanılarak
hesaplanan ceza müşteriye yansıtılacaktır.
12) Kampanyadan yararlanan ikili devre grupları, en az bir ucu aynı adrese olmak üzere ve
Madde 9’da belirtilen koşullar gözetilmek suretiyle nakledilebilecektir. Devrelerin nakli sırasında
doğacak nakil ve bağlantı ücretleri işletmeci tarafından karşılanacaktır. Nakil sonrası ilgili
kademeye ait ücret üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır ve bu durumda kıst
uygulanacaktır.
13) Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
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durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibarıyla 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”), işletmecinin kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlandığı
indirim tutarlarının toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, işletmeci,
Kalan Aylar Faydasını Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde abone
Sağlanan Faydayı Türk Telekom’a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
14) Bu kampanyadan faydalandırılan abonelikler diğer hiçbir uygulama (hacim bazlı indirim
uygulaması vb.) ve kampanyadan faydalanamayacaktır.
15) Yeni devreler için ortaya çıkacak olan teçhizat ve bağlantı ücretleri Müşteri’ye
yansıtılacaktır.
16) Kampanya başlangıç tarihinden önce talepte bulunulmuş ancak kampanya başlangıç tarihi
itibarıyla tesisi tamamlanmamış Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Kiralık Devre devreleri de en az
2,4 Gbit/sn hızına yükseltilmek suretiyle bu kampanyadan yararlandırılacaktır.
17) Yurtiçi Kiralık Devre ve Kısmi Yurtiçi Kiralık Devre tarifelerinde değişiklik yapılması
durumunda; Türk Telekom kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
18) Taahhüt süresi dolduktan sonra Müşteri’ye ait devreler, taahhüt süresinin sona erdiği
tarihteki hıza ait yürürlükteki tarife üzerinden ücretlendirilmeye başlanacaktır.
KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Ek’teki Devre Listesi’nde Devre Numarası, Taahhüt Süresi ve diğer bilgileri yer alan Kiralık
Devre Grupları’nın abonesi ve/veya abone konumundaki İşletmeci’nin yetkilisi olarak belirtilen
Kiralık Devre Grupları bakımından Kampanya’dan yararlanmak istediğimi, bu kapsamda bahsi
geçen Devre Listesi’nde belirtilen Kiralık Devre Grupları’nın başkaca bir işleme gerek
olmaksızın), Kampanya kapsamındaki indirimlerden faydalandırılmasını kabul ettiğimi,
yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin Koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi
aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi, Ekteki Devre Listesi’nde belirttiğim her bir
Kiralık Devre Grubu için işbu Taahhütname’nin ve Koşullar’ın ayrı ayrı hüküm doğuracağını,
Kampanya kapsamındaki her bir Kiralık Devre Grubu açısından işbu Taahhütname’nin
imzalanmasından doğan damga vergisini ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi olan 24 aylık süre
tamamlanmadan önce Katılım Koşulları’nın 8., 9. ve 10. maddesinde belirtilen sebeplerle
veya herhangi bir nedenle Kampanya ve/veya Kiralık Devre Grubu aboneliğimin son
bulması durumunda her bir Kiralık Devre Grubu açısından geçerli olmak üzere Kampanya
Koşuları’nın 13. Maddesine göre belirlenecek olan Kalan Aylar Faydası’nı/Sağlanan
Fayda’yı (bu tutarın zamanında ödenmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa
vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil tüm fer’ileri ile birlikte)
Türk Telekom’un talebi üzerine, Türk Telekom’un belirteceği süre içerisinde (Türk Telekom
tarafından ayrı olarak bu şekilde bir süre belirtilmedi ise, adıma düzenlenen ve
Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar)
tek seferde defaten Türk Telekom’a ödeyeceğimi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ek: Devre Listesi
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