TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 AY TAAHHÜTLÜ 5000 AVANS TEKNO
PARA
KAMPANYASININ
KAPSAMI,
KATILIM
KOŞULLARI
VE
TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA’NIN KOŞULLARI
Aşağıdaki şartları sağlayan Türk Telekom Telefon Abonelerinin (“Abone”) 12.01.2015 (bu tarih
dâhil)- 12.02.2015 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Telekom 12 Ay
Taahhütlü 5000 Tekno Para Kampanyası’na (“Kampanya”) katılmaları mümkündür:
Tekno Kumbara programının katılım koşullarına uymak ve programa katılmak,
Hat dondurma listesinde olmaması, alacak takibinde borcu bulunmamak,
Kampanya giriş anında kara liste veya gri listede bulunmamak,
Kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri arasında teknokumbara.com.tr web sitesi
üzerinden başvurmak,
e. Gerçek abone olup TCKN bazında, Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu olmamak,
f. Detay alınamayan santraller kapsamında bulunmamak, UMTH, THK veya STH
abonesi olmamak.
a.
b.
c.
d.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone’ye, 12 (oniki) aylık “Taahhüt Süresi*” boyunca her ay
paket ücretine ek olarak herhangi bir ücret karşılığı olmadan 5.000 Tekno Para
verilecektir. Bu kapsamda, gerçek abone TC Kimlik Numarası bazında 1 (bir) PSTN
hattı ile kampanyadan maksimum 1 (bir) adet 5000 hediye Tekno Para
alabilecektir. Hediye Tekno Para’ların son kullanım tarihi 28.02.2015’tir
*Taahhüt süresi abonenin teknokumbara.com.tr sitesinden kampanya Taahhütnamesi’nin
işaretlediği anda başlatılacaktır.

KAMPANYANIN KAPSAMI
Abone, Kampanyaya 12 ay taahhüt vermek kaydıyla 5.000 Tekno Para hesabından düşecektir.
1 Tekno Para’nın Bedeli (cari fiyatı) KDV dâhil 0,006 TL (Sıfır nokta altı kuruş)
olup,Kampanya kapsamında aboneye (5.000X0,006 TL) 30 TL değerinde Tekno Para
hediye edilecektir.Kampanya’dan işbu Katılım Koşulları’nın 1., 2.1., 2.3, 3. ve 7.
maddesinde sayılı olan herhangi bir nedenle çıkılması durumunda, işbu Koşullar’da
belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’den tek seferde tahsil edilecektir.
Abonenin ödeyeceği cezai bedel harcadığı hediye puanın Türk Lirası değeri olacaktır.
Bu değer harcanan Tekno Para tutarının, Tekno Para birim maliyeti ile çarpılması ile
elde edilir. Hediye edilen Tekno Para’lar harcama işlemi sırasında öncelikli
harcanacaktır.
Taahhütname online ortamda imzalanacağı için damga vergisi doğmayacaktır.
1.Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca Türk Telekom ile akdettiği Telefon
Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu (ve/veya Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’ni) ve/veya
işbu Kampanya Katılım Koşullarını ve Taahhütnamesi’ni herhangi bir şekilde kısmen veya
tamamen üçüncü bir kişiye devretmek istemesi durumunda, bu talep Türk Telekom tarafından
karşılanmayacak ve Abone’ye bu konuda bilgi verilecektir. Abone’nin devir talebinde ısrar
etmesi durumunda işbu Koşulların 2.1 maddesi uygulama alanı bulacaktır.

2. 2.1 Abone’nin, Kampanya kapsamından çıktığı durumda abonenin harcadığı Tekno Para
tutarının Türk Lirası değerinin tamamının tek seferde Abone’den talep edileceği haller
şunlardır: Abone’nin Taahhüt Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan çıkma talebinde
bulunması, PSTN (telefon) aboneliğinden vazgeçmesi, hattını dondurması işbu Koşullar’ın
“Kapsam” kısmında belirtilen koşulları haiz olmadığının anlaşılması, telefon hizmetine ilişkin
adına tahakkuk eden ücretleri ödememesi veya (tüketici konumunda Abone olması
durumunda) hattını devretmesi (7B-Verasetten Devir Hariç), abonelik türünü değiştirmesi
(Tüzel aboneliğe geçiş), Digital santralden kırsal santrale geçiş, Telefon Aboneliği
Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu feshetmesi, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet
Formu’nun Türk Telekom tarafından feshedilmesi, işbu Katılım Koşulları’nın ve Kampanya
Katılım Taahhütnamesi’nin hükümlerini yerine getirmemesi, hattın kapatılması/iptali gibi
nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya PSTN aboneliğinin herhangi bir nedenle 12
aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce sona ermesi. (bu durumların her biri
“Kampanya’dan Çıkılan Haller” olarak isimlendirilecektir)
Abone, Taahhütname’yi imzaladığı tarihi takip eden ilk günden Kampanya’dan Çıkılan Halin
gerçekleştiği tarihe kadar, harcadığı hediye Tekno Para tutarının Tekno Para birim maliyet
tutarı* ile çarpımı sonucu çıkan meblağı (“İhlal Halinde Ödenecek Ücret”) Türk Telekom’a
tek seferde ödemekle yükümlüdür. Söz konusu ücret, Abone’ye gönderilecek faturada
‘Kampanya Bedeli’ kalemleri altında yer alacaktır.
* Tekno Para’nın Bedeli (cari fiyatı) KDV dâhil 0,006 TL (Sıfır nokta altı kuruş) dir.
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 ve kalan
aylar için ödemesi gereken taksit tutarlarının toplamının (“Kalan Aylar Faydası”), Abone’nin
Kampanya kapsamından çıktığı/çıkarıldığı tarihe kadar harcamış olduğu Tekno Para
tutarının KDV dâhil 0,006 TL (Sıfır nokta altı kuruş) olan Tekno Para birim bedeli ile
çarpılması sonucu ortaya çıkan tutardan (“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.)
2.2. Türk Telekom tarafından sunulan telefon hizmetinin Abone’nin hizmetten yararlandığı veya
PSTN hattının nakledildiği yerde sürekli olarak verilememesi nedeniyle, Abone’nin; Kampanya
kapsamından çıkmak istemesi ve hattını iptal ettirmek istemesi durumunda Abone’ye 2 (1) bendinde
belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret yansıtılmaz. Tüm nakil taleplerinde Abone’nin ikametgâh
belgesini nakil talebi ile birlikte Türk Telekom’a ibraz etmesi gerekmektedir.
2.3 Abone, Kampanya’dan 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.

2.3. Kampanya’dan faydalanan Abone’nin Katılım Taahhütnamesi’ni imzaladığı tarihten 12
aylık Taahhüt Süresi içerisinde Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu
devretmeksizin Katılım Taahhütnamesi’ni devretmek istemesi durumunda, Abone, telefon
aboneliği sona erdirilmeksizin, Kampanya kapsamından çıkarılır, işbu Katılım Koşulları’nın
2.1 maddesinde öngörülen sonuçlar uygulama alanı bulur.
2.4. Abone’nin, bu Kampanya’dan 29 Haziran 2014 tarihinden önce başvurduğu ve taahhüt
süresi devam eden bir kampanyanın yanında yararlanması durumunda, bu Kampanya
kapsamında Abone’ye sunulacak olan fayda 29 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni
tarifeye göre hesaplanacaktır.
2.5.Bu Kampanya’ya ilişkin Taahhüt Süresi içerisinde, Abone’nin üst 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.
3. 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, yapılan il dışı nakil taleplerinde telefon
hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetin naklini istediği yerde sürekli
olarak verilememesi nedeniyle Abone’nin telefon aboneliğini iptal ettirmek istemesi
durumunda, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu olmaz.
4. Abone’nin Kampanya’dan yararlandığı süre boyunca geçerli olmak üzere, 2.1. bent hükmünde
belirtilen Kurul Kararı; daha sonrasında ise Kurul Kararı’na aykırı olmayacak şekilde Abone’nin
Türk Telekom ile imzalamış olduğu Telefon Aboneliği Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun (ve
Çerçeve Abonelik Sözleşmesi’nin) bütün hükümleri, işbu Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi
kapsamındaki abonelik ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda öncelikle uygulanır.
5. Abonenin Tekno Kumbara üyeliğini pasife çekmesi durumunda (TT aboneliği devam ediyor iken )
bu durumda puanları silinir, Abone’nin Kampanya’dan yararlanmaya devam etmesi söz konusu
olmaz. Abone’ye 2 (1) bendinde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret yansıtılmaz.
6. Türk Telekom, resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan ötürü işbu Kampanya
şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce kaldırılmasından 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’lerine duyurulur. Bu durumda, Abone, Türk
Telekom tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadığı yönünde bir itirazda
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle
Kampanya’ya başvuru süresi içerisinde veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte
tamamen uygulamadan kaldırılması durumunda, 2 (1) bendi uygulama alanı bulmayacak ve söz
konusu madde hükmünde belirtilen İhlal Halinde Ödenecek Ücret Abone’ye yansıtılmayacaktır.
7. Abone, Kampanya dâhilinde verilen Ürün’de sistemsel bir hata olması durumunda Türk
Telekom’a başvurabilir. Hediye Tekno Para’nın hesaba yüklenememesi, kullanılamaması veya
kampanya ile ilgili her türlü talepte/şikâyette Türk Telekom’a başvurulabilir. Bu kapsamda iletişim
bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
Türk Telekomünikasyon A.Ş.
İletişim Merkezi
: iletisim@turktelekom.com.tr

İnternet adresi
Telefon numarası

: www.turktelekom.com.tr
: 444 1 444

8. Hediye Tekno Para, teknokumbara.com.tr sitesinden
işaretlenmesinden sonra Tekno Kumbara hesabına yüklenecektir.

kampanya

Taahhütnamesi’nin

9. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Stoklarda Ürün’ün tükenmesi nedeniyle Abone talebinin
karşılanmamasından dolayı Türk Telekom hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TAAHHÜTNAME
numaralı*

ve

*
tarifesindeki (Online ortamda yapılan başvuruda belirtilmiştir.)
PSTN abonesi olarak
Kampanya’ya katılmak istediğimi, , yukarıda belirtilen Kampanya uygulamasına ilişkin
Kapsam ve Koşulların ve işbu Taahhütname’nin tamamını okuduğumu, anladığımı, Kapsam
ve Koşullar’da ve işbu Taahhütname’de yer alan şartları ve yükümlülükleri aynen kabul
ettiğimi, belirtilen koşullarla Kampanya’dan faydalanacağımı, Taahhütname’yi online olarak
işaretlediğim tarihten sonra 12 (oniki) aylık Taahhüt Süresi tamamlanmadan önce Koşullar’ın
2(a) ve (3) bentlerinde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde Taahhütname’yi
imzaladığım tarihten itibaren Kampanyadan çıktığım/çıkarıldığım tarihe kadar harcamış
olduğum Tekno Para tutarının Tekno Para birim ücreti ile KDV dâhil 0,006 TL (Sıfır nokta
altı kuruş) çarpılması sonucu çıkan meblağı (“Sağlanan Fayda”); şayet Koşullar’ın 2 (1)
bendinde belirtildiği üzere Kalan Aylar Faydası’nın uygulanma şartlarının oluşması
durumunda ise İhlal Halinde 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 tüm fer’ileri ile 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.
Abone Adı Soyadı:

Tarih*

* İşbu Tahhütname’nin Türk Telekom Market üzerinden online olarak kabul edilip onaylandığı
tarih, Tahhütname’nin imza tarihi olarak kabul edilecek ve söz konusu onay, imza sonucunu
doğuracaktır. Onay tarihi itibariyle, Taahhütname hükümlerini doğurmaya başlayacaktır.

