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ACS HİZMETİ ENTEGRASYON ÜCRETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

 

Yürürlüğe giren ve işbu Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olan Ekli “ACS Hizmeti Entegrasyon 

Ücreti Kampanyası’na İlişkin Uygulama Esaslarını (“Esaslar”) okuduğumu, Esaslardaki tüm hükümleri 

kabul ettiğimi, Esaslarda belirtilen hükümlere uygun hareket edeceğimi, bu kapsamda; 

/ /    tarihinde   yıl boyunca hizmet alma taahhüdü verdiğimi, buna göre 

/ /  tarihine kadar ACS Hizmetinden yararlanmak durumunda olduğumu, 

ancak bu şartla ACS entegrasyon ücretinde Esaslar’da belirtilen  tutarında indirimden 

yararlanabileceğimi, söz konusu Taahhüt süresinin Kampanya’ya başvuru tarihi itibariyle 

başlayacağını, Esasların herhangi bir hükmünü ihlal etmem/uymamam veya Taahhüt Süresi 

tamamlanmadan önce taahhüdümden vazgeçmem durumunda, Ek-1’ de yer alan ACS Hizmeti 

Entegrasyon Ücreti Kampanyası Uygulama Esaslarının 6. Maddesi çerçevesinde hesaplanacak cezai 

ücretin tamamını TÜRK TELEKOM’un talebi üzerine, belirtilecek süre içerisinde, defaten TÜRK 

TELEKOM ’a ödemeyi,  aksi takdirde söz konusu ücretlerin TÜRK TELEKOM tarafından hükmen tahsil 

edileceğini, işbu Taahhütnamenin uygulanmasından/imzalanmasından doğan başta damga vergisi 

olmak üzere her türlü vergi,  resim,  harç ve buna benzer diğer mali yükümlülüklerin tamamının 

tarafımca karşılanacağını, işbu Taahhütname’nin ve Eklerinin aslı TÜRK TELEKOM ’da kalacak; “aslı 

gibidir” şerhli imzalanmış bir sureti tarafıma verilecek şekilde düzenlenmesini yetkilisi bulunduğum 

Şirket adına kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

Ek: ACS Hizmeti Entegrasyon Ücreti Kampanyası’na İlişkin Uygulama Esasları 

Tarih: / /     

İşletmecinin Unvanı: 

 

Yetkili Kişi Adı Soyadı: 

 

İmza: 

  



 

TürkTelekom | Genel | Kişisel Veri İçermez  

EK-1: ACS Hizmeti Entegrasyon Ücreti Kampanyası Uygulama Esasları 

1. Kampanya 01.04.2022 ile 30.06.2022 tarihleri arasında yürürlükte kalacaktır. 

2. Kampanyadan, Türk Telekom’dan Toptan Seviyede ACS hizmeti alan bütün işletmeciler, belirtilen 
tarihler arasında başvuruda bulunmak kaydıyla ve aşağıda yer alan şartlar uyarınca 
yararlanabilecektir.  

3. Kampanya kapsamında işletmeciler, madde 4’te yer alan tabloda belirtilen süre seçeneklerine 
göre hizmet alma taahhüdü vermeleri halinde ilgili süreye karışık gelen oranda ACS Hizmeti 
entegrasyon ücretine yapılacak indirimden faydalanacaklardır.  

4. Kampanyadan faydalanmak isteyen işletmeciler verecekleri taahhüt süresine göre ACS Hizmeti 
entegrasyon ücretinde tabloda belirtilen oranlarda indirimden faydalanır. 

Taahhüt Süresi 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 

İndirim Oranı 40% 45% 50% 55% 
 

5. İşletmecilerin verdikleri taahhüt süresi dolmadan hizmet alımını durdurması veya abone uç 
cihazlarından TT ACS ’ine yönlendirmeleri kaldırması durumunda kampanya iptal edilir.  

6. Kampanya taahhüt süresi dolmadan iptal olan abonelikler için taahhüt süresinin bitimine kadar 
kalan aylara karşılık gelen indirim tutarı, kampanya iptali olan tahakkuk dönemi sonunda ceza 
bedeli olarak işletmecilerin faturasına yansıtılır. İptal edilen Kampanyalarda ceza bedelleri 
(indirim tutarları) tabloda belirtilen aylık tutarlar üzerinden hesaplanır. 

 

Taahhüt 
Süresi 

İnd. Oran 
Ödenecek Ent. 
Ücreti 

İndirim Tutarı 
Aylık indirim 
tutarı 

4 yıl 55%  164.509,65    201.067,35      4.188,90  

3 yıl 50%  182.788,50    182.788,50      5.077,46  

2 yıl 45%  201.067,35    164.509,65      6.854,57  

1 yıl 40%  219.346,20    146.230,80    12.185,90  
 

 


