DÖRT DÖRTLÜK EK PAKET TARİFESİ VE DÖRT DÖRTLÜK EK PAKET
%50 İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI İLE TARİFE PAKETİ TALEP FORMU VE
KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
KOŞULLAR:
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Türk Telekom”) bireysel ev telefonu aboneleri (“Abone”), aşağıda
kapsamı belirtilen Dört Dörtlük Ek Paketleri’nden (“Tarife Paketi”) birinden yararlanabilirler, veya
şüpheli alacaklı listesinde olmamaları koşuluyla, 15 Mart 2013- 31 Aralık 2015 (bu tarih dahil) tarihleri
arasında başvuruda bulunarak Dört Dörtlük Ek Paket %50 İndirim Kampanyası’na (“Kampanya”)
katılabilirler. Kampanyaya katılım 900.000 abone ile sınırlıdır. Bu sınıra ulaşıldığında abonelerin
kampanya katılım talepleri karşılanamayacaktır.
1. Abone, aşağıda kapsamları belirtilen Tarife Paketi’nden veya Kampanya’dan yararlanabilir:
a) Tarife Paketi* Kapsamı: Abone, Ev Avantaj 100 DÖRT DÖRTLÜK, Ev Avantaj 200 DÖRT DÖRTLÜK,
Ev Avantaj 300 DÖRT DÖRTLÜK, Ev Avantaj 600 DÖRT DÖRTLÜK, Ev Avantaj Özgür DÖRT DÖRTLÜK
tarifelerinden herhangi birine geçiş yaparak yürürlükteki tarife uyarınca her ay paket ücretine ek
olarak 10 TL (On Türk Lirası)** ödemek suretiyle, Tarife Paketi Talep Formu’nu imzaladığı tarihten
itibaren*** her ay toplam 1000 (bin) dakika şehir içi, şehirlerarası, 3 haneli kısa numaralar, 444’lü
numaralar, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler, yurtiçi GSM ve 1. kademe
milletlerarası PSTN yönlerine görüşme imkanına sahip olacaktır.
b) Kampanya Kapsamı: Abone’nin, Ev Avantaj 100 DÖRT DÖRTLÜK, Ev Avantaj 200 DÖRT DÖRTLÜK,
Ev Avantaj 300 DÖRT DÖRTLÜK, Ev Avantaj 600 DÖRT DÖRTLÜK, Ev Avantaj Özgür DÖRT DÖRTLÜK
tarifelerinden herhangi birine geçiş yapması veya belirtilen paketlerden birinde yer alıyor olması
koşuluyla, belirtilen Dört DörtlükTarife Paketleri’nden* birisine 24 (yirmidört) ay abonelik taahhüdü
vermesi durumunda, Taahhütname’yi imzaladıktan sonra iş emrinin tamamlandığı tarihten
itibaren*** 24 aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay paket ücretine ek olarak 5 TL (Beş Türk Lirası)
ödeyerek Taahhüt Süresi boyunca her ay toplam 1000 (bin) dakika şehiriçi, şehirlerarası, 444’lü
numaralar, 3 haneli kısa numaralar, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif operatörler, yurt
içi GSM ve 1. kademe milletlerarası PSTN yönlerine görüşme imkanına sahip olacaktır.
(*DÖRT DÖRTLÜK Tarife Paketleri, tek başına satın alınamaz; Ev Avantaj tarife paketlerine
ilave olarak alınabilen paketlerdir. DÖRT DÖRTLÜK Tarife Paketleri’nin çeşitlerine ve paket aşım
fiyatlarına ww.turktelekom.com.tr adresinde yer verilmiştir.
** İşbu Kapsam’da belirtilen Tarife Paketi ücreti Türk Telekom tarafından tarife değişikliği
sonucunda değiştirilebilir. Kampanya’dan yararlanılması durumunda her ay 5 TL ödenmesi durumu
saklıdır.
*** İş emrinin tamamlandığı tarihten sonra kıst dönemin var olması durumunda Tarife Paketi/
Kampanya kapsamında Abone’ye kıst dönem için, her yöne 1000 dakika görüşme hakkı kıst olarak
(kıst süreyle orantılı olan miktarı kadarı) kullandırılacak ve bu döneme ilişkin ücret kıst olarak
tahakkuk ettirilecek; Abone’nin Kampanya’dan faydalanması durumunda ise kıst döneme ilişkin
belirtilen kuralın yanısıra Abone, +24 aylık Taahhüt Süresi boyunca her ay 5 TL ödeyerek her ay her
yöne 1000 dakika görüşme hakkından yararlanabilecektir. Abone kıst dönem içinde yararlandığı
dakikalar nedeniyle işbu Katılım Koşulları ve Talep Formu/Taahhütnamesi ile bağlıdır.)
2. Abone’nin Tarife Paketi ve Kampanya kapsamında yararlanacağı paket dakikaları şehir içi,
şehirlerarası, 444’lü numara, 3 haneli kısa numara, Sabit Telefon Hizmeti (STH) veren alternatif
operatörler, yurt içi GSM ve 1. kademe milletlerarası PSTN yönlere yapılan aramaları kapsamakta
olup diğer yönlere yapılan aramalar ile UMTH abonelerine doğru yapılan aramalar kapsam
dışındadır. Abone, diğer yönlere, UMTH abonelerine doğru yapılan aramalarda ve Paket’ini aşan
görüşme dakikaları için tarifesinde yazan ücretleri ödemekle yükümlüdür.
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3. Tarife Paketi/Kampanya kapsamında Abone’ye tahakkuk ettirilecek paket ücreti, adına tahsisli
olan ve Tarife Paketi Talep Formu’nda/Kampanya Taahhütnamesi’nde belirtilen sabit telefon
numarasının faturasına yansıtılacaktır.
4. Abone Tarife Paketi Talep Formu’nu/Kampanya Taahhütnamesi’ni imzaladıktan sonra iş emrinin
tamamlandığı tarihten itibaren Tarife Paketi’nden/Kampanya’dan faydalanmaya başlar. Bu
nedenle Abone, Tarife Paketi/Kampanya kapsamındaki dakikalardan iş emrinin tamamlandığı tarih
itibariyle, işbu Katılım Koşulları’nın 1. maddesinde belirtildiği şekliyle yararlanmaya başlayacaktır.
5. Abone’ye aylık olarak sağlanacak olan Tarife Paketi/Kampanya dakika hakları bir sonraki aya
devretmez; Abone kullanmadığı dakikalar için ücret talebinde veya indirim talebinde bulunamaz.
6. Taahhütname’nin yürürlüğünden doğan damga vergisi Abone tarafından karşılanacak ve bu
kapsamda, sadece bir defaya mahsus olmak üzere Abone’nin ilk faturasına yansıtılacaktır.
Abone’nin bulunduğu tarifeye göre ilk faturasına yansıtılacak damga vergisi tutarı değişkenlik
gösterecektir. Abone’nin kanun hükümleriyle muaf tutulduğu durumlarda ise ilgili vergi ve mali
yükümlülük Türk Telekom tarafından karşılanacaktır. Yürürlükteki damga vergisi oranına http://www.
turktelekom.com.tr/tt/portal/Guncel/Detay/Guncel-Damga-Vergisi-Orani adresinde yer verilmiştir.
7. Abone’nin Kampanya’dan yararlanmak için başvuruda bulunmuş olması durumunda; Abone’nin
24 aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde bulunması, PSTN
(“telefon”) aboneliğinden vazgeçmesi, telefon hizmetine ilişkin adına tahakkuk eden ücretleri
ödememesi, hattını veya Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (veya Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi’ni) ya da Kampanya Taahhütnamesi’ni devretmesi, abonelik türünü
değiştirmesi, tarife paketini 1. maddede belirtilen tarife paketlerinin dışında bir tarife paketine
geçirmek istemesi, ana tarifesini Ev Avantaj Tarife Paketi dışında bir tarife paketine geçirmek
istemesi veya Dört Dörtlük Tarife Paketi’ni Ev Avantaj Tarife Paketi dışında bir tarife paketine ek
olarak almak istemesi, Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (veya Çerçeve Abonelik
Sözleşmesi’ni) feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (veya Çerçeve
Abonelik Sözleşmesi’nin) Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın
ve Kampanya Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali
Kampanya faydasından yararlanılan dönemde hattın dondurulması talebinde bulunulması gibi
nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 24 aylık
Taahhüt Süresi tamamlanmadan sona ermesi halinde (herbiri “Kampanya Kapsamından Çıkılan
Hal” olarak isimlendirilmiştir.), Abone, Kampanya’ya katıldığı tarih ile Kampanya Kapsamından
Çıkılan Hal’in meydana geldiği tarihe kadar Kampanya kapsamında yararlanmış olduğu paket
dakikalarının toplamının (Kampanya’dan yararlanmıyor olsa idi tabi olacağı) yürürlükteki DÖRT
DÖRTLÜK Tarife Paketi’nde yazan ücretle çarpımı sonucu çıkan tutarı (İhlal Halinde Ödenecek
Ücret) Türk Telekom’a ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret, Abone’ye gönderilecek faturada
‘Kampanya Bedeli’ kalemleri altında yer alacaktır.
Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/
DK-THD/14 sayılı ve 20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca,
Taahhüt Süresi tamamlanmadan Abone’nin Kampanya kapsamından çıkması/çıkarılması
durumunda, Kampanya’dan çıktığı/çıkarıldığı tarih itibariyle kalan Taahhüt Süresi göz önünde
bulundurulduğunda, kalan Taahhüt Süresi açısından Kampanya kapsamında taahhüt verdiği ve
henüz tahakkuk etmemiş Tarife Paketi Ücretleri’nin toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin
Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar yararlanmış olduğu hediye dakikaların
TL karşılığı toplamından (“Sağlanan Fayda”) daha düşük olması durumunda, Abone, İhlal Halinde
Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı değil, Kalan Aylar Faydası’nı Türk Telekom’a tek seferde
ödemekle yükümlüdür*.
(*Türk Telekom, yargı kararıyla Kurul Kararı’nın yürütmesinin durdurulması veya iptal edilmesi
durumunda, İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Sağlanan Fayda’yı isteme hakkını saklı tutar.)
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8. Abone, Kampanya çerçevesinde Türk Telekom’dan aldığı telefon hizmetine ilişkin aboneliğinin başka
yere naklini talep edebilir. Naklin aynı il içerisinde yapılması durumunda, Abone Kampanya’dan
yararlanmaya devam eder. Buna karşılık, Abone’nin hizmeti aldığı yerde veya il dışına nakledildiği
yerde telefon hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle sürekli olarak verilememesi sonucunda
Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi durumunda, Abone Kampanya kapsamından
çıkarılır ve Abone’ye 7. maddede belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret tahakkuk ettirilmez Tüm
nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz
etmesi gerekmektedir.
9. Tarife Paketi Talep Formu/Kampanya Taahhütnamesi Abone’ye tahsisli olan telefon numarasını
içeren Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik
Sözleşmesi’nin) ayrılmaz bir parçası olup, bu Form’da düzenlenmeyen hususlarda Telefon Abonelik
Sözleşmesi’nin/Telefon Hizmet Formu’nun (ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) hükümleri
uygulama alanı bulacaktır.
10. Abone, Kampanyadan vazgeçme, Kampanya aboneliğini sona erdirme gibi Kampanya kapsamından
çıkmasına yönelik her türlü talebini yazılı olarak veya Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici
Hakları Yönetmeliği hükümlerine uygun diğer usullerle Türk Telekom’ a iletmekle yükümlüdür.
11. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü Tarife Paketi
koşullarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından veya
Kampanya kapsamında yapılacak olan değişikliklerden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul
etmez. Söz konusu değişiklikler, Türk Telekom tarafından “www.turktelekom.com.tr” resmi
internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun
olarak Abone’lere duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk Telekom tarafından bu yolla yapılan
duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda bulunamaz.
12. Abone, Taahhüt Süresi içerisinde ve fakat Kampanya faydasından yararlanılan dönem bittikten
sonra Kampanya kapsamındaki hattının dondurulmasını talep ederse, Taahhüt Süresi, hattın
dondurulduğu süre kadar uzar. Uzayan Taahhüt Süresi’nin bitiminden önce Abone Kampanya’dan
çıkar/çıkarılırsa Sağlanan Fayda’dan ve Kalan Ay Faydası’ndan düşük olan tutar Abone’ye
yansıtılır.
TARİFE PAKETİ TALEP FORMU/KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
Türk Telekom’un

numaralı ve

Ev Avantaj tarifesinde PSTN (telefon) abonesi olarak aşağıdaki seçeneklerden yanına (x) işareti
koyduğum seçenekte yer alan talepte bulunduğumu,
a) Ev Avantaj Tarife Paketi’me ilave olarak
Dört Dörtlük Tarife Paketi’nden yararlanmak istediğimi ( )
b) Ev Avantaj Tarife Paketi’me ilave olarak
Dört Dörtlük Tarife Paketi’nden yararlanmak istediğimi ve 24 aylık Taahhüt Süresi boyunca söz
konusu Tarife Paketi’nde abone olarak kalma taahhüdünde bulunduğumu ve böylece Kampanya’dan
yararlanmak istediğimi ( )
yukarıda belirtilen Koşulları okuduğumu, ayrıca bilgi aldığımı, anladığımı ve aynen kabul ettiğimi
işbu Talep Formu’nun/Taahhütname’nin imzalanmasından doğan ve ilk faturama yansıtılacak olan
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damga vergisini ödeyeceğimi, Kampanya’dan yararlanmayı tercih etmem durumunda, 24 aylık
Taahhüt Süresi tamamlanmasından önce Koşullar’ın 7. maddesinde belirtilen sebeplerden biriyle
Kampanya ve/veya PSTN aboneliğimin son bulması durumunda, Kampanya’ya katıldığım tarih
ile Kampanya Kapsamından Çıkılan Hal’in meydana geldiği tarihe kadar Kampanya kapsamında
yararlanmış olduğum paket dakikalarının toplamının (Kampanya’dan yararlanmıyor olsa idim tabi
olacağım) yürürlükteki Dört Dörtlük Tarife Paketi’nde yazan ücretle çarpımı sonucu çıkacak tutarı ;
Koşulların 7. Maddesinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının oluşması
durumunda ise İhlal Halinde Ücret Olarak Sağlanan Fayda’nın değil Kalan Aylar Faydası’nın tamamını
(Kapsam ve Koşulların 7. maddesine belirtildiği şekliyle hesaplanacak olan İhlal Halinde Ödenecek
Ücret’i ) (ve Sağlanan Fayda’nın/Kalan Aylar Faydası’nın zamanında ödenmemesi durumunda T.C.
Merkez Bankası kısa vadeli avanslar için uygulanan avans faizi dahil tüm fer’ileriyle birlikte) ilk
talepte, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın Türk Telekom’un belirteceği süre
içerisinde (Türk Telekom tarafından ayrı olarak böyle bir süre belirtilmedi ise adıma düzenlenen
ve Kampanya’dan ayrıldığım tarihi takip eden ilk faturanın ödenmesi gereken tarihe kadar) Türk
Telekom’a ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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Kampanya ile Aboneye Yansıtılacak Paket /Aylık Ücretleri Tablosu
i. Abone’nin, bu Kampanya’dan 30 Ocak 2015 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt süresi devam
eden bir kampanyanın yanında yararlanması durumunda, bu Kampanya kapsamında Abone’ye
sunulacak olan fayda 30 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni tarifeye göre hesaplanacaktır.
ii. Bu Kampanya’ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone’nin başka bir tarife paketine geçmek
istemesi, taahhüdünü uzatması veya yeni bir taahhüde başvurması durumunda, şayet bu başvurudan
önce Türk Telekom tarafından tarifelerde fiyat değişikliği gerçekleştirilecek olur ise, aşağıdaki
tablodaki tarife paketlerine göre değil, o dönem yürürlükte olan tarife paketi ücretlerine göre
kampanya faydası hesaplanıp Abone’ye sunulacaktır.
(Aşağıdaki tabloda yer alan tarife ücretlerine KDV ve ÖİV vergileri dâhildir)

Tarife Adı
EV AVANTAJ 100 DÖRT DÖRTLÜK
(%50)
EV AVANTAJ 200 DÖRT DÖRTLÜK
(%50)
EV AVANTAJ 300 DÖRT DÖRTLÜK
(%50)
EV AVANTAJ 600 DÖRT DÖRTLÜK
(%50)
EV AVANTAJ ÖZGÜR DÖRT
DÖRTLÜK (%50)

Tarife Adı

EV AVANTAJ 100 DÖRT DÖRTLÜK
Dakika Ücretleri
EV AVANTAJ 200 DÖRT DÖRTLÜK
Dakika Ücretleri
EV AVANTAJ 300 DÖRT DÖRTLÜK
Dakika Ücretleri
EV AVANTAJ 600 DÖRT DÖRTLÜK
Dakika Ücretleri
EV AVANTAJ ÖZGÜR DÖRT
DÖRTLÜK Dakika Ücretleri
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Tarife Ücreti
(TL)

İndirimli Tarife
Ücreti (TL)

Aylık
İndirim
Tutarı (TL)

24 Aylık Toplam
İndirim Tutarı
(TL)

36,5

31,5

5

120

41,5

36,5

5

120

46,5

41,5

5

120

60,5

55,5

5

120

78,5

73,5

5

120

Tarife Ücreti
(TL)

Şehir içi
/ Şehirler
Arası/444 Paket
Aşım Dakika
Ücreti (TL)

36,50

0,180

0,180

0,180

41,50

0,180

0,180

0,180

46,50

0,180

0,180

0,180

60,50

0,180

0,180

0,180

78,50

0,180

0,180

0,180

Milletler Arası
Yurt içi GSM
1. Kademe PSTN
Dakika
Dakika Ücreti
Ücreti (TL)
(TL)
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KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI VE 3. FİRMA İLETİLERİNİN GÖNDERİMİ İZNİ(*)(**)
İşbu Form ile yapmış olduğunuz başvurudan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim süresince abonelik ve kullanım bilgilerimin
a) Türk Telekom tarafından
b) Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına ve
(yukarıda işaretlediğim seçeneğe/seçeneklere ilave olarak, işaretlediğim seçenekteki/
seçeneklerdeki işletmeci/işletmeciler tarafından)**
Diğer firmaların avantajlı tekliflerinin de tarafım(ız)a iletilmesine
izin veriyorum.
* Daha önce başka bir formda/taahhütnamede işaretleme yaptıysanız, ilave izinlerinizi bu taahhütnamede
işaretleyebilirsiniz. Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.
** 3. firma iletilerinin gönderimi seçeneği sadece “tüketici” konumundaki abonelerimize yöneliktir.
3. firma iletilerinin gönderimi seçeneğini de işaretlemeniz durumunda, kullanım izni için (a) seçeneğini
işaretledi iseniz Türk Telekom; (b) seçeneğini işaretledi iseniz Türk Telekom, TTNET ve Avea tarafından diğer
firmaların avantajlı teklifleri tarafınıza iletilecektir.

Tarih

:

/

/

Abone Adı-Soyadı/Unvanı :
T.C. Kimlik Numarası*

:

(Gerçek kişi abonenin T.C. Kimlik Numarası bilgisini yazması zorunludur. Bu nedenle boşluğun
doldurulması önemle rica olunur.)
Yetkili Kişi Adı Soyadı

:

İmza
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