TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
KİRALIK DEVRELERDE 2 X 34 MBPS KAMPANYASI
KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ
İŞLETMECİ İÇİN
İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar’ın ve Taahhütname’nin ayrılmaz bir eki
konumundaki Devre Listesi’nde (Liste) yer alan, İşletmeci’nin Kampanya’ya dâhil etmek istediği,
Kampanya koşullarına uyan ve talepte bulunulan ve aynı adresler arasında kurulu olan her bir 2
adet Yurtiçi Kiralık Devre / her bir 2 adet Kısmi Kiralık Devre* (“Kiralık Devre Grubu” diye
isimlendirilmiştir.) için ayrı ayrı hüküm ifade edecektir.
(*Kiralık Devre Grubu’nun iki adet Yurtiçi Kiralık Devre’den veya iki adet Kısmi Kiralık Devre’den
oluşması zorunlu olup, bir adet Yurtiçi Kiralık devre ve bir adet Kısmi Devre şeklinde toplam 2
adet Devre ile Kiralık Devre Grubu oluşturma talepleri kabul edilmez.)
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 Grubu’nu
etkilemeyecek, diğer Kiralık Devre Grubu açısından işbu Koşullar ve Taahhütname geçerliliğini
korumaya devam edecektir.
Liste, İşletmeci tarafından imzalanacak, aslı Türk Telekom’da muhafaza edilecek; “aslı gibidir”
şerhi imzalanmış olan bir sureti (imza tarihini de içerecek şekilde) İşletmeci’ye verilecektir.
Kampanya’ya Başvuru Süresi içerisinde İşletmeci’nin talebi doğrultusunda Liste’ye eklemeler
yapılabilir; 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
konumundadır. 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 imzalanmış bir sureti (imza tarihini de içerecek şekilde) İşletmeci’ye
verilecektir. Liste’nin değişiklikler sonucunda güncellenmiş her hali de işbu Koşullar’ın ve
Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu Koşullar ve Taahhütname, (İşletmeci açısından)Kiralık Devre Sözleşmesi’nin/Yurtiçi Kiralık
Devre İşletmeci Sözleşmeleri’nin ve Kısmi Kiralık Devrelere ilişkin Kiralık Devre Sözleşmesi’nin
ayrılmaz bir ekidir.
İşbu Koşullar’da ve Taahhütname’de geçen “Devre” ibaresi Liste’de yer alan tüm Kiralık Devre
Grupları’nı ayrı ayrı ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
KAMPANYANIN KOŞULLARI:
1. Kampanya 01/01/2018- 30/06/2018 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır.
2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan toptan seviyede Yurtiçi Kiralık Devre ve Yurtiçi Kısmi Kiralık
Devre hizmeti alan işletmeciler yararlanabilecektir.
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3. Kampanya ile 24 ay taahhüt karşılığında aynı adresler arasında kurulan 2 adet 34 Mbps
hızındaki devreler, 1 adet 34 Mbps tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir ve aynı altyapıdan
hizmet verilen ilgili devre çifti için 1.500 metreye kadar olan Fiber Kablo Erişim Ücreti
işletmecilerden tahsil edilmeyecektir.
Yurtiçi Kiralık Devre için ücretler ve indirim oranları (İşletmeciler için):

Hız
34 Mbit/sn

Aynı
Santral
1.681 TL

Yurtiçi Kiralık Devre Toptan Tarifesi
Farklı
İliçi
İllerarası-1 İllerarası-2
Santral
3.110 TL
5.480 TL
8.292 TL
10.376 TL

İllerarası-3

İllerarası-4

12.437 TL

13.030 TL

24 Aylık Taahhüt
2 adet 34 Mbps

3.362 TL

6.220 TL

10.960 TL

16.584 TL

20.752 TL

24.874 TL

26.060 TL

Yansıtılacak
ücret
(34 Mbit/sn)

1.681 TL

3.110 TL

5.480 TL

8.292 TL

10.376 TL

12.437 TL

13.030 TL

2x34 Mbps’ye
göre indirim
oranı

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Kısmi Kiralık Devre için ücretler ve indirim oranları (İşletmeciler için):
Hız
34 Mbit/sn

Aynı
Santral
1.177 TL

Kısmi Kiralık Devre Tarifesi
Farklı
İllerarasıİliçi
İllerarası-1
İllerarası-3
Santral
2
2.177 TL
3.836 TL 5.407 TL 6.766 TL
8.110 TL

İllerarası-4
8.496 TL

24 aylık Taahhüt
2 adet 34 Mbps
Yansıtılacak
ücret
(34 Mbit/sn)
2x34 Mbps’ye
göre indirim
oranı

2.354 TL

3.354 TL

7.672 TL

10.814 TL

13.532 TL

16.220 TL

16.992 TL

1.177 TL

2.177 TL

3.836 TL

5.407 TL

6.766 TL

8.110 TL

8.496 TL

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

4. Kampanyadan;
a. Kampanya başlangıç tarihinden önce başvuruda bulunulmuş ancak tesisi henüz
tamamlanmamış 34 Mbps ve altı hızlardaki yeni devreler,
b. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren en fazla 3 ay önce tesisi tamamlanmış 34 Mbps
hızındaki devreler,
c. Kampanya başlangıç tarihi itibariyle “Kiralık Devrelerde 2x16 Mbps Kampanyası”ndan
faydalanmakta olan ve taahhüdü devam eden devreler (Bu kampanyadan faydalanmak
istenmesi durumunda 24 aylık taahhüt yeniden başlatılacak olup önceki kampanyadan kalan
taahhüdünden kaynaklanan cayma bedeli hesaplanmayacak şekilde) faydalanabilecektir.
5. Kampanya başlangıç tarihinden itibaren en fazla 3 ay önce tesisi tamamlanmış 34 Mbps
hızındaki devrelerin taahhüdü, kampanyaya dâhil oldukları tarih itibarıyla başlayacaktır.
6. Mevcut devrelerin kampanyadan faydalanabilmesi için son 6 ay içerisinde hız düşümü
yapmamış olmaları gerekmektedir.
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7. Devre grubunu oluşturan devrelerden en az birinde hız düşümü yapılması durumunda ikili
devre grubunun taahhüdü bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 11'de yer
almaktadır.
8. Devre grubunu oluşturan devrelerden en az biri için 155 Mbps veya üzerinde bir hıza olmak
üzere hız artırımı yapılması durumunda ceza hesaplaması yapılmayacak olup hız artırımı yapılan
devre için taahhüt devam edecektir. Devre, kalan taahhüt süresi boyunca bulunduğu hızın
tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Taahhüt süresi bitmeden hız artırımı yapılan devrenin iptal
olması, devredilmesi veya hızının hız artırımı yapılmış hızın altına düşürülmesi durumunda
Madde 11'de yer alan yöntem kullanılarak hesaplanan ceza işletmeciye yansıtılacaktır.
9. Kampanyadan yararlanan ikili devre grupları aynı adrese olmak üzere nakledilebilecektir. Nakil
sonrası ilgili kademeye ait ücret üzerinden ücretlendirilmeye başlanacak ve bu durumda kıst
uygulanacaktır. Yeni adrese nakil yapılması sonucunda oluşacak teçhizat ve bağlantı ücretleri
işletmeciye yansıtılacaktır.
10. Kampanyadan faydalanan devreler devredilemeyecektir. Devir yapılması durumunda
taahhüt bozulmuş olacaktır. Ceza hesaplama yöntemi Madde 11'de yer almaktadır.
11. Taahhüt süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, kampanyadan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibarıyla kalan taahhüt süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan taahhüt süresi açısından kampanya kapsamında taahhüt verdiği
indirimli Tarife Paketi’nin 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 işletmeci
Sağlanan Faydayı Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür. Buna ilaveten, taahhüt
süresi tamamlanmadan işletmecinin kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması durumunda
kampanya kapsamında işletmeciden tahsil edilmeyen Fiber Kablo Erişim Ücreti’ni de işletmeci
Türk Telekom'a tek seferde ödemekle yükümlüdür.
12. Bu kampanya diğer kampanyalar ve uygulamalar (Hacim Bazlı İndirim, Kiralık Devrelerde 4
Kat Hızlı Kampanyası, Kiralık Devrelerde 2x16 Mbps Kampanyası vb.) ile birleştirilemeyecektir.
13. Yeni devreler için ortaya çıkacak olan teçhizat ve diğer bağlantı ücretleri işletmeciye
yansıtılacaktır. Fiber Kablo Erişim Ücreti konusunda İşbu Uygulama Esasları’nın 3. maddesi
kapsamında işlem yapılacaktır.
14. Kampanya kapsamında işletmeci tarafından kullanılacak devreler, hizmete ait Hizmet
Seviyesi Taahhüdü’ne tabi olacaktır.
15. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve damga vergisi İşletmeci’nin
sorumluluğundadır. Damga vergisi Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından süresi içerisinde
beyan edilip ödenecek olup, İşletmeci’ye fatura edilecek ve İşletmeci tarafından Türk Telekom
banka hesabına ödenecek veya İşletmeci’nin alacağından mahsup edilecektir.
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KAMPANYA KATILIM TAAHHÜTNAMESİ
Ek’teki Devre Listesi’nde yer alan Kiralık Devre Grupları’nın abonesi olarak Kampanya’dan
yararlanmak istediğimi, bu kapsamda, Ek’teki Devre Listesi’nde belirtilen Kiralık Devre
Grupları’nın (İşletmeci) olmam durumunda (başka bir form imzalanmama gerek olmaksızın) söz
konusu Liste’de belirtilen hız artırımlarının gerçekleştirilmesini, 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 ve ilk
faturama yansıtılacak olan damga vergisini ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi tamamlanmadan
önce Katılım Koşulları’nda belirtilen sebeplerle veya herhangi bir nedenle Kampanya
ve/veya Kiralık Devre Grubu aboneliğimin son bulması durumunda, ihlalin gerçekleştiği her
bir Kiralık Devre Grubu açısından geçerli olmak üzere Kampanya kapsamında tarafımıza
sağlanmış olan indirimlerin toplamını (ve bu tutarın zamanında ödenmemesi durumunda T.C.
Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil
hizmetin verilmesine esas teşkil eden sözleşmede belirtilen gecikme cezası ve tüm fer’ileri ile
birlikte); şayet Koşullar’ın 11. maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın
uygulanma şartlarının oluşması durumunda İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan
Fayda’nın değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar
Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli
avanslar için uyguladığı değişen oranlardaki avans faizi dahil, hizmetin verilmesine esas
teşkil eden sözleşmede belirtilen gecikme cezası ve 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.
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Ek: Devre Listesi
/
Tarih:
İşletmeci Unvanı:

/

Yetkili Kişi Adı Soyadı:
İmza
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/

/
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2

3

4

5

TARİHİ İTİBARİYLE GÜNCEL DEVRE LİSTESİ
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Kampanya Başvuru Tarihi
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/

/
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/
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/
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/
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/
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İmza
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