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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
¢yata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 
TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 

tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME

Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.
Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
¢yata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 
TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 

tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME

Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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الباقات المتوفرة في العرض

األسعار المذكورة أعاله متضمنة ضريبة القيمة المضافة%18 و  الضريبة الخاصة باالتصاالت7,5%

عرض >> أهاًل << من ترك تيليكوم
 تعهد بإشتراك جديد لمدة 24 شهر لألفراد

نوع 

مدة العرض سعر الشهري بعد 
التخفيض***

التخفيض 
الشهري**

سعر التعريفة 
الشهري

مقدار االستخدام 
الشهري* سرعة االتصال الباقات المتاحة في العرض الباقة 

المختارة
24 شهرا 46,90 ليرة تركية 207,10 ليرة تركية 254 ليرة تركية غير محدود حتى 12 ميغابت بالثانية نت غير محدود
24 شهرا 54,90 ليرة تركية 200,10 ليرة تركية 255 ليرة تركية غير محدود حتى 16 ميغابت بالثانية ألترانت غير محدود
24 شهرا 46,90 ليرة تركية 207,10 ليرة تركية 254 ليرة تركية غير محدود حتى 12 ميغابت بالثانية فايبرنت غير محدود
24 شهرا 54,90 ليرة تركية 200,10 ليرة تركية 255 ليرة تركية غير محدود حتى 16 ميغابت بالثانية فايبرنت غير محدود
24 شهرا 62,90 ليرة تركية 207,10 ليرة تركية 270 ليرة تركية غير محدود حتى 24 ميغابت بالثانية فايبرنت غير محدود
24 شهرا 72,90 ليرة تركية 217,10 ليرة تركية 290 ليرة تركية غير محدود حتى 35 ميغابت بالثانية فايبرنت غير محدود
24 شهرا 86,90 ليرة تركية 223,10 ليرة تركية 310 ليرة تركية غير محدود حتى 50 ميغابت بالثانية فايبرنت غير محدود
24 شهرا 121,90 ليرة تركية 208,10 ليرة تركية 330 ليرة تركية غير محدود حتى 100 ميغابت بالثانية فايبرنت غير محدود
24 شهرا 46,90 ليرة تركية 207,10 ليرة تركية 254 ليرة تركية غير محدود حتى 12 ميغابت بالثانية هيبرنت غير محدود
24 شهرا 54,90 ليرة تركية 200,10 ليرة تركية 255 ليرة تركية غير محدود حتى 16 ميغابت بالثانية هيبرنت غير محدود
24 شهرا 62,90 ليرة تركية 207,10 ليرة تركية 270 ليرة تركية غير محدود حتى 24 ميغابت بالثانية هيبرنت غير محدود
24 شهرا 72,90 ليرة تركية 217,10 ليرة تركية 290 ليرة تركية غير محدود حتى 35 ميغابت بالثانية هيبرنت غير محدود
24 شهرا 86,90 ليرة تركية 223,10 ليرة تركية غير محدود 310 ليرة تركية حتى 50 ميغابت بالثانية هيبرنت غير محدود
24 شهرا 121,90 ليرة تركية 208,10 ليرة تركية 330 ليرة تركية غير محدود حتى 100 ميغابت بالثانية هيبرنت غير محدود

تّم إعالمي بأّنه في حال أردت االستفادة من العرض سأحصل على باقة الديجيتال المجانية المذكورة وفقًا لسرعة اإلنترنت المحّددة لمّدة 
24 شهرًا كما هي موّضحة في الماّدة العاشرة.

Dijital Paket Faydası

    Kampanya’dan yararlanmak istemem halinde Kampanya kapsamında 24 aylık taahhüt karsılıgında 
tercih ettigim internet paketinin Baglantı Hızına göre belirlenen 10.Madde de kapsamı belirtilen ücretsiz 
Dijital Paket faydasının tarafıma tanımlanacagı konusunda bilgilendirildim.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

عزيزي المشترك, سوف تستخدم سرعة االتصال حتى السرعة 
بالباقة  الخاص  األسعار  جدول  في  هو  كما  بالسعر  المدعومة 

المختارة ، وقد تختلف هذه السرعة حسب المسافة.

*Abone, seçtiği paketin ücretlendirme tablosunda 
yer alan Bağlantı Hızı’na kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız bağlanılan yere göre 
değişiklik gösterebilecektir.

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.

Tercih 
Edilen 
Paket

Kampanya Kapsamındaki Paketler Bağlantı Hızı
Aylık 

Kullanım 
Miktarı*

Aylık 
Tarife 
Fiyatı

Aylık İndirim 
Bedeli**

Aylık 
Kampanyalı 

Fiyat***

Kampanya 
Süresi

NET LİMİTSİZ 12 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 254 TL 207,10 TL 46,90 TL 24 ay
ULTRANET LİMİTSİZ 16 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 255 TL 200,10 TL 54,90 TL 24 ay
FİBERNET LİMİTSİZ 12 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 254 TL 207,10 TL 46,90 TL 24 ay
FİBERNET LİMİTSİZ 16 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 255 TL 200,10 TL 54,90 TL 24 ay
FİBERNET LİMİTSİZ 24 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 270 TL 207,10 TL 62,90 TL 24 ay
FİBERNET LİMİTSİZ 35 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 290 TL 217,10 TL 72,90 TL 24 ay
FİBERNET LİMİTSİZ 50 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 310 TL 223,10 TL 86,90 TL 24 ay
FİBERNET LİMİTSİZ 100 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 330 TL 208,10 TL 121,90 TL 24 ay
HİPERNET LİMİTSİZ 12 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 254 TL 207,10 TL 46,90 TL 24 ay
HİPERNET LİMİTSİZ 16 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 255 TL 200,10 TL 54,90 TL 24 ay
HİPERNET LİMİTSİZ 24 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 270 TL 207,10 TL 62,90 TL 24 ay
HİPERNET LİMİTSİZ 35 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 290 TL 217,10 TL 72,90 TL 24 ay
HİPERNET LİMİTSİZ 50 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 310 TL 223,10 TL 86,90 TL 24 ay
HİPERNET LİMİTSİZ 100 Mbps'ye kadar LİMİTSİZ 330 TL 208,10 TL 121,90 TL 24 ay

العرض موضحة  المتاحة في  اإلنترنت  لباقات  الرفع  سرعة 
في الجدول ادناه.

Kampanya kapsamında sunulan İnternet 
Paketlerinin upload (yükleme) hızları aşağıdaki 
tabloda belirtildiği şekildedir.

Download 
(İndirme) Hızı

Upload (Yükleme) Hızı Aylık 
Upload 

Kullanım 
Miktarı

Aylık 
Kullanım 

Aşımı 
Sonrası 

Upload Hızı
ADSL Paketler

Fiber - Hiper 
Paketler

8 Mbps'ye kadar 800 Kbps'ye kadar 1 Mbps'ye kadar Limitsiz -

12 Mbps'ye kadar 800 Kbps'ye kadar 1 Mbps'ye kadar Limitsiz -

16 Mbps'ye kadar 800 Kbps'ye kadar 1 Mbps'ye kadar Limitsiz -

24 Mbps'ye kadar - 3 Mbps'ye kadar 20 GB
2 Mbps'ye 

kadar

35 Mbps'ye kadar - 3 Mbps'ye kadar 20 GB
2 Mbps'ye 

kadar

50 Mbps'ye kadar - 4 Mbps'ye kadar 20 GB
2 Mbps'ye 

kadar

100 Mbps'ye kadar - 4 Mbps'ye kadar 20 GB
2 Mbps'ye 

kadar

 سرعة تبادل رفع
 البيانات بعد تجاوز
االستخدام الشهري

 كّمّية االستخدام الشهري
))رفع

)سرعة التحميل )رفع  سرعة التحميل
ADSL باقات Fiber باقات))تنزيل

- دودحم ريغ
 ىتح ةعرس

 اغيم 1
تب

 ىتح ةعرس
 وليك 800

تب

 8 ىتح ةعرس
تب اغيم

- دودحم ريغ
 ىتح ةعرس

 اغيم 1
تب

 ىتح ةعرس
 وليك 800

تب

 ىتح ةعرس
تب اغيم 12

- دودحم ريغ
 ىتح ةعرس

 اغيم 1
تب

 ىتح ةعرس
 وليك 800

تب

 ىتح ةعرس
تب اغيم 16

 اغيم 2 ىتح ةعرس
تب تياب اغيغ 20

 ىتح ةعرس
 اغيم 3

تب
-  ىتح ةعرس

تب اغيم 24

 اغيم 2 ىتح ةعرس
تب تياب اغيغ 20

 ىتح ةعرس
 اغيم 3

تب
-  ىتح ةعرس

تب اغيم 35

 اغيم 2 ىتح ةعرس
تب تياب اغيغ 20

 ىتح ةعرس
 اغيم 4

تب
-  ىتح ةعرس

تب اغيم 50

 اغيم 2 ىتح ةعرس
تب تياب اغيغ 20

 ىتح ةعرس
 اغيم 4

تب
-

 ىتح ةعرس
 اغيم 100

تب
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

 األسعار الواردة لباقات االنترنيت في إطار العرض سارية فقط 
ضمن مدة العرض الممتدة لـ24 شهر وبعد هذه الفترة ستطبق 
الموقع  خالل  من  عليها  االطالع  يمكنكم  التي  النافذة  التعريفة 

www.turktelekom.com.tr

في حال الرغبة ضمن عرض أهاًل فإن سعر المودم 192 ليرة 
)مع الضرائب( يمكن أن تؤخذ على أقساط بقيمة 8 ليرات شهريًا 

على مدار 24 شهر.

Internet paketlerinin kampanya kapsamındaki 
ücretleri 24 aylık kampanya dönemi içerisinde 
geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki 
internet tarifesi uygulanacak ve tarife bilgisi 
www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

Istendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası 
kapsamında, 192TL (vergiler dahil) modem 
ücreti, 24 ay boyunca aylık 8TL taksitle alınabilir.

فترة  الضريبة خالل  الباقة متضمن  العرض: هو سعر  **سعر 
التعهد 24 شهر

***بدل التخفيض: يظهر الفرق بين سعر التعرفة المعتمدة وسعر 
بدل  24 شهر.  لمدة  التعهد  العرض شهريًا مع  إطار  الباقة في 
 24 التعهد  لمدة  ساري  أعاله  الجدول  في  الموجود  التخفيض 
شهر. يمكن لسعر التعرفة المعتمد أن يتغير عند إنتهاء هذا العقد. 

لمعرفة تفاصيل التعرفة يمكنكم زيارة الموقع
  www.turktelekom.com.tr 

**Kampanyalı Fiyat: Kampanyada sunulan 
internet paketinin 24 (Yirmidört) aylık Taahüt 
Süresi boyunca ödenecek olan vergiler dahil 
aylık ücretidir.

***İndirimli Bedeli: Kampanyada sunulan 
internet paketinin kampanyasız tarife ücreti 
(aylık) ile kampanya kampanya kapsamındaki 
ücreti (aylık) arasındaki farkı göstermektedir. 
Yukarıdaki tabloda yer alan kampanyalı fiyat 
tabloda belirtilen 24 (yirmidört) aylık Taahhüt 
Süresi içerisinde geçerli olacaktır. Taahhüt Süresi 
bitiminde yürürlükte olan internet tarifesi, iş bu 
Taahhütname’nin imzalandığı tarihte yürürlükte 
olan kampanyasız tarife ücretlerine göre değişiklik 
gösterebilecektir. Tarife bilgisi ve detayları  
www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

مجموع البدل الرائج مع 
ضريبة القيمة المضافة مدة التعهد )شهر( القسط الشهري 

)مع الضرائب( الموديمات

192 ل.ت 24 شهر 8 ل.ت مودم VDSL بتقسيط لمدة 
24 شهر

Modemler
Aylık Taksit

(Vergiler Dahil)
Taahhüt

Süresi (Ay)
Toplam Rayiç Bedel 

(KDV Dahil)

24 Ay Taksitli VDSL Modem 24 Ay8 TL 192 TL

والضريبة   18% المضافة  القيمة  ، ضريبة  أهاًل  ضمن عرض 
الخاصة لالتصاالت %7,5 والتي تبلغان 20 ليرة تركية في باقة 
تخفيض  بعد  تركية  ليرة   12 بقيمة  الفاتورة  على  ستظهران  آلو 
شهري ثابت بقيمة 8 ليرات تركية. بعد انتهاء فترة العرض التي 

تمتد لـ 24 شهر ستطبق التعريفة النافذة.
أجرة ربط وتوصيل باقة آلو التي تفرض لمرة واحدة وبقيمة 16 
ليرة تركية )مع الضرائب( لمن ال يملك اشتراك في خدمة الهاتف 

الثابت يعفى منها في اطار العرض. 
أجرة التحويل إلى باقة آلو التي تؤخذ لمرة واحدة بقيمة 16 ليرة 
تركية )مع الضرائب( لمن يملك اشتراك في خدمة الهاتف الثابت 
بترك تيليكوم تحسب ب10- ليرات تركية بعد تخفيض بقيمة 6 
في  بالتسجيل  الرغبة  حال  العرض.في  إطار  في  تركية  ليرات 
إحدى باقات ألو المعروضة خالل فترة العرض، يمكنكم إختيار 
الباقة  إختيار  يرجى  للتسجيل  الجدول.  من  لكم  المناسبة  الباقة 

المناسبة من الجدول التالي.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV 
ve %7,5 ÖIV dahil aylık 20TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 8TL indirimle 12TL olarak 
faturaya yansıtılacaktır. 24 aylık kampanya süre 
bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri 
uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin 
basvurularında bir defaya mahsus alınan 
16TL (vergiler dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti 
kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden 
bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 
6TL indirimle 10TL alınacaktır.Kampanya 
kapsamında istendiği takdirde, aşağıdaki 
tabloda yer alan Alo Paketlerden birisini seçerek 
Alo Paket hizmetinden yararlanabiliriz. Tercih 
edilen ALO PAKET için tablodan seçim yapınız.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

Tabloda belirtilen fiyatlara %18 KDV ve %7,5 ÖİV dahildir.

Dahil 
Olunan 
Paket

Paket İsmi
Paket 

Kampanyalı 
Fiyatı

Paket Tarife 
Fiyatı

Kampanya 
Süresi

İndirim 
Bedeli

ALO PAKET 100 4,90 TL 9 TL 24 AY 4,10 TL

ALO PAKET 250 7,90 TL 18 TL 24 AY 10,10 TL

ALO PAKET 500 9,90 TL 34 TL 24 AY 24,10 TL

ALO PAKET 1000 14,90 TL 48 TL 24 AY 33,10 TL

ALO PAKET LİMİTSİZ 27,90 TL 38 TL 24 AY 10,10 TL

بدل التخفيض مدة العرض سعر باقة التعرفة  سعر الباقة مع
العرض

إسم الباقة الباقات المختارة

4.10 ل.ت 24 شهر 9 ل.ت 4,90 ل.ت باقة ألو ١٠٠
10.10 ل.ت 24 شهر 18 ل.ت 7,90 ل.ت باقة ألو٢٥٠
24.10 ل.ت 24 شهر 34 ل.ت 9,90 ل.ت باقة ألو ٥٠٠
33.10 ل.ت 24 شهر 48 ل.ت 14,90 ل.ت باقة ألو ١٠٠٠
10.10 ل.ت 24 شهر 38 ل.ت 27,90 ل.ت باقة ألو المحدودة

يمكن لمن يشمل بقانون الحماية المؤقتة لألجانب و   .1
لمن يمتلك بطاقة ممنوحة من الجهات المختصة )الكيميلك( 
قانون  اطار  في  أجنبي  لكل  و  سفر،  جواز  يملك  من  أو 
الحماية المؤقتة وبموجب رقم البطاقة األجنبي/ رقم جواز 

السفر أن يستفيد من العرض لمرة واحدة. 

من  باقة  اختيار  األفراد  المشتركين  على  يجب   .2
الجدول المذكور أعاله و التوقيع على عقد االشتراك وتقديم 
تعهد باالشتراك لمدة 24)  أربعة و عشرين ( شهرًا بشرط 
التصرف وفق شروط هذا التعهد لإلستفادة خالل مدة 24 
شهر من السعر المخفض للباقة التي سيختارها. بعد انقضاء 

هذه المدة ستتم محاسبته وفق  التعريفة النافذة لالنترنيت.

بأول  العرض  وفق  اختيارها  تم  التي  الباقة  فوترة  تبدأ 
فاتورةتبدأ فوترة الباقة التي تم اختيارها وفق العرض بأول 
فاتورة عند أول دورة للفوترة. اعتبارًا من تاريخ االشتراك 
ولغاية صدور أول فاتورة فإن السعر في هذه الفترة ستتم 
ضمن  اإلنترنت  لخدمة  المخفضة  التعريفة  وفق  فوترته 
العرض المذكور. يحق للمشترك االنتقال إلى سرعة/ باقة 
أكبر ضمن العرض بشرط أن يكون سعر الباقة التي ينتقل 
اإلشتراك  عند  عليها  المعتمد  الباقة  من سعر  أعلى  إليها  

خالل فترة الـ 24 )ربعة و عشرين( شهر. 
الباقة سيتم تحديث بدل التخفيض الممنوح  في حال تغيير 
اعتبارًا من تاريخ النقل للباقة الجديدة، وفي حال االخالل 
هذا  في  تحصيله  سيتم  الذي  التخفيض  بدل  فإن  بالتعهد 

االطار سينعكس على هذا األساس على الفاتورة.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği 
kapsamında geçici koruma kapsamına alınan yabancılar 
bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş 
olan kimlik belgelerini ya da pasaportlarını ibraz ederek 
yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer 
alan her Yabancı Kimlik Numarası/ pasaport numarası işbu 
Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri 
belirtilen paketin seçilerek Abonelik
sözlesmesinin imzalanması, 24 (yirmidört) ay boyunca 
internet hizmeti abonesi olma taahhüdünde bulunması 
ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 
24 ay süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife 
paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve indirimli kullanım 
süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden 
ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre 
faturalandırmaya ilk fatura döneminde baslanacaktır.
Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen 
süredeki ücret, kampanya dahilinde paketin yukarıda 
belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 24(yirmidört) aylık 
dönem zarfında, sadece kampanya kapsamında geçise 
açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife 
paketinin ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket 
degisikligi yapabilecektir. Paket degisikligi halinde, elde 
edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete 
göre güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde 
tahsil edilecek indirim bedeli bu kapsamda hesaplanarak 
faturaya yansıtılacaktır.



التخفيضات تتضمن اجور االستخدام الشهري وال تتضمن 
أي تخفيض في األجور األخرى وفق التعريفة المختارة.

في حال االشتراك بخدمات القيمة المضافة المأجورة فإن 
أجرة االستخدام ستظهر بشكل منفصل في الفاتورة.

ستتم  الدمغة  األوراق  رسوم  فإن  هذا  العرض  تعهد  في 
اضافته للفاتورة لمرة واحدة فقط.

رسم الوصل التي يتم تحصيله من المشتركين الجدد بقيمة 
سيتم  المضافة ً(  القيمة  ضريبة  )مع  تركية  ليرة   264

تقسيطه على 24 شهر بمعدل 11 ليرة تركية شهريًا.

في حال كان المشترك ال يستفيد من الخدمة الصوتية المقدمة 
اشتراكه  الغاء  حال  وفي  أ.ش،  تيليكوم  ترك  شركة  من 
مع  فايبرنت  االنترنيت  باقة  الغاء  أو  فايبرنت  باالنترنيت 
الخدمة الصوتية في أي حال، و في حال لم يتم تسليم أجهزة 
المودم HGW التي اعطيت لمشتركي فايبر نت عند تقديم 
تسليم  المبين في ضبط  البدل  اإللغاء فسيتم تحصيل  طلب 

المودم.

3. ضمن الحقوق والواجبات التي تنبع من عقد االشتراك 
والتعهد هذا، يمكن للمشترك في حال اعطاء األذن له من 

قبل الُمشغل التنازل عن إشتراكه لصالح شخص آخر.
التعهد  انتهاء  تاريخ  فإن  الخط  ايقاف  حال  في   .4
المضافة  الفترة  وهذه  االيقاف،  فترة  بمقدار  تمديده  سيتم 
سيتم احتسابها وفق التعريفة النافذة وليس بسعر االشتراك 

الُمخّفض ويتم احتساب فترة االيقاف باأليام.

بشكل  اإلنترنت  خدمة  اعطاء  عدم  حال  في    .5
مستمر بسبب اشكاالت تقنية من قبل الُمشغل، فإن الُمشغل 
لن يطالب المشترك في اطار العرض وطيلة فترة التخفيض 

بمجمل التخفيضات المطبقة على أجور االستخدام.

6.   في حال الغاء االشتراك من قبل الُمشغل أو المشترك 
)أربعة و عشرين(  24 بـ  المحددة  التعهد  فترة  اتمام  قبل 
شهر وألي سبب كان، أو ترك العرض ألي   سبب كان، أو 
النقل إلى باقة أخفض من الباقة الحالية.... الخ، أو في حال 
التصرف بما يخالف التعهد أو أسباب أخرى سيتم تحصيل 
مجموع التخفيض المقدم للمشترك اعتبارًا من تاريخ التوقيع 
ولغاية االخالل بالتعهد كما يتم التحصيل من المشترك بدل 
الجهاز الرائج أو الفوائد األخرى غير الُمحصلة. في حال 
الذي سيتم تحصيله في  المحددة  الخدمة  بدل  كان مجموع 
اطار تعهد المشترك أكثر من مجموع القسم غير المستحق 

فيتم تحصيل القيمة األخفض من المشترك.
اضافة إلى ذلك يتم تحصيل أجر الوصل اذا كان مستحق 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta 
olup, abone tarafından seçilen tarifede yer alan diger 
ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli 
katma degerli servislere abone olunması durumunda, 
kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. Isbu Kampanya 
taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya 
Mahsus olmak üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 264 TL (KDV dahil) baglantı 
ücreti, 24 ay boyunca aylık 11 TL taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.S.’den ses hizmeti 
almıyor olması halinde FIBERNET aboneligini iptal etmesi 
veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket 
aboneliginin birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin 
kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal basvurusunda 
eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim 
tutanagında belirtilen bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözlesmesi ile isbu taahhütnameden 
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, ISLETMECI’nin izni 
dâhilinde üçüncü kisiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma islemi yapılması halinde abonenin taahhüt 
sona erme tarihi, abonenin hat dondurdugu süre kadar 
ötelenecek ve taahhüt süresine is bu hat dondurma süresi 
eklenecektir. Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli 
ücretten degil, yürürlükteki tarifeden ücretlendirilecektir. 
Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. ISLETMECI tarafından internet hizmetinin teknik 
imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten yararlandıgı 
yerde sürekli olarak verilememesi durumunda ISLETMECI, 
Abone’den bu kampanya kapsamında indirimli süre 
boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

6. ISLETMECI veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 
24 (yirmidört) aylık taahhüt süresi tamamen dolmadan 
önce; Abonenin dâhil oldugu kampanyanın ve/veya 
aboneliginin iptal edilmesi, kampanyadan herhangi 
bir sebeple ayrılma, mevcut bulundugu paketten daha 
düsük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı 
davranılması halinde; Taahhütname’nin Abone tarafından 
imzalandıgı tarihten itibaren taahhüde aykırılıgın olustugu 
döneme kadar aboneye saglanan indirim, rayiç cihaz veya 
diger faydaların bedellerinin tahsil edilmemis kısmının 
toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone taahhüt 
kapsamında tahsil edecegi belirlenen hizmet bedellerinin 
henüz tahakkuk etmemis kısmının toplamı, bu tutardan 
düsük olması halinde düsük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa baglantı ücretlerinin, taksitli 
satılan cihaz/ servis /ürünlerin kalan taksitlerinin toplamı 
ayrıca tahsil edilir.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.



و يتم تحصيل أيضًا ما تبقى من قيمة أقساط األجهزة/
الخدمات/المنتجات المباعة بالتقسيط.   

7. في اطار تطبيق العرض يحق للمشترك تقديم طلب 
األراضي  ضمن  آخر  مكان  إلى  االنترنيت  خدمة  نقل 
وبما  التقنية  االمكانيات  وضمن  رسوم   لقاء  التركية 

يتناسب مع البنية التحتية لدى الُمشغل. 

المحدثة  المعلومات  على  االطالع  للمشترك  يمكن   .8
حول شروط االشتراك بالعرض و تعريفة االنترنيت و 

أجور الوصل و أجور التحويل من خالل الموقع:

www.turktelekom.com.tr
9. كل ما لم يرد في هذا التعهد يطبق عليه احكام عقد 

االشتراك.

البيع  أثناء  مجاني  بشكل  العرض  خالل  سُيمنح   .10
الجدول  في  موّضح  هو  كما  والنطاق  المحتوى  الجديد 
من  المستفيدين  للمشتركين  ماكسي  ديجيتال  باقة  أدناه, 
ميغا   12 بت,  ميغا   8 السرعة  ذوات  االنترنت  باقات 
للمشتركين  ديجيتال  برايم  وباقة  بت  ميغا  و16  بت 
المستفيدين من باقات االنترنت ذوات السرعة 24 ميغا 

بت, 35 ميغا بت ,50 ميغا بت و100 ميغا بت.

بغرض  تحضيره  تم  التعهد  لهذا  العربية  الترجمة   .11
النسختين  بين  تناقض  وجود  حال  وفي  فقط،  االعالم 

العربية والتركية ، ُتعتمد النسخة التركية.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde 
ISLETMECI’den edindigi internet hizmetini Türkiye 
sınırları içerisinde ücreti karsılıgında teknik imkanlar ve 
altyapının uygunlugu çerçevesinde söz konusu hizmetlerin 
verilebildigi bir baska yere naklini talep edebilme hakkına
sahiptir.

8. Abone kampanya kosullarına, internet tarifesine, 
baglantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel bilgilere
www.turktelekom.com.tr adresinden ulasılabilecektir.

9. Isbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik 
Sözlesmesi’nin hükümleri geçerlidir.

10- Kampanya kapsamında yeni satış anında kapsam ve 
içeriği  aşağıda tablo halinde belirtilen  8 Mbps, 12 Mbps 
ve 16 Mbps hızlarındaki internet paketlerden yararlanan 
Abone’lere Maxi Dijital Paket ; 24 Mbps, 35 Mbps, 50 
Mbps ve 100 Mbps hızlarındaki internet paketlerinden 
yararlan Abone’lere ise  Prime Dijital Paket ücretsiz olarak 
sunulacaktır.

11. İşbu taahhütnamenin Arapça tercümesi sadece 
bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup Arapça ve Türkçe 
versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde Türkçe 
versiyon esas alınır.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

444 1 444 | turktelekom.com.tr

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

Maxi Dijital Paket (Aylık) 14 TL Prime Dijital Paket (Aylık) 18 TL Paket Fiyatları (Aylık)

Muud Premium Üyelik Muud Premium Üyelik 8,30 TL

Mc Acffee Total Protection 3 Lisans Hakkı Mc Acffee Total Protection 3 Lisans Hakkı 4,20 TL

TT Wifi  Limitsiz TT Wifi  Limitsiz 0,00 TL

TT Dijital Depo 10GB TT Dijital Depo 10GB 1,50 TL

 Türk Telekom Akademi Yabancı Dil Ingilizce Egitim Paketi 4,00 TL

)ًايرهش( تاقابلا راعسأ )ًايرهش( ت.ل 18 لاتيجيد ميارب ةقاب )ًايرهش( ت.ل 14 يسكام لاتيجيد ةقاب

8,30ت.ل  مويميرب دووم يف ةّيوضع مويميرب دووم يف ةّيوضع

4,20 ت.ل هيفاك كام نم ةلماك ةيامح تاصخر 3 هيفاك كام نم ةلماك ةيامح تاصخر 3

0,00 ت.ل موكيليت كروت نم دودحم ريغ ياف ياو موكيليت كروت نم دودحم ريغ ياف ياو

1,50 ت.ل  نم تياب اغيغ 10 وبيد لاتيجيد  موكيليت كروت نم تياب اغيغ 10 وبيد لاتيجيد
  موكيليت كروت

4,00 ت.ل يميداكأ موكيليت كروت نم ةيزيلكنا ةغل ميلعت ةقاب
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL

77 TL

97 TL

95 TL

99 TL

95 TL

99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.
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Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri

TÜRK TELEKOM HOŞ GELDİNİZ KAMPANYASI
12 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

BAĞLANTI TÜRÜ :

İNTERNET HİZMET NO : ..............................................................................

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL. NO : ..............................................................................

İnternet Yalın İnternet

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

45,10 TL

33,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

45,10 TL

44,10 TL

NETLİMİTSİZ 50GB

AKILLI KOTA ULTRANET16 

ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

77 TL

59 TL

79 TL

77 TL

81 TL

77 TL

81 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

47,90 TL

41,90 TL

50,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

47,90 TL

52,90 TL

DAHİL 
OLUNAN 
PAKET

KAMPANYA
KAPSAMINDAKİ

PAKETLER
BAĞLANTI HIZI

AYLIK
KULLANIM

KOTASI
AKN TARİFE İNDİRİM

SÜRESİ
İNDİRİM
BEDELİ*

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

12 Ay

51,10 TL

39,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

51,10 TL

50,10 TL

YALIN NETLİMİTSİZ 50GB

YALIN AKILLI KOTA ULTRANET16

YALIN ULTRANET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ 50 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 35 GB

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ 50 GB

8 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

16 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

24 Mbps'ye kadar

Limitsiz

16 GB

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

Limitsiz

50 GB

25 GB

50 GB

35 GB

50 GB

35 GB

50 GB

95 TL
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99 TL

KAMPANYALI
FİYAT*

59,90 TL

53,90 TL

62,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

59,90 TL

64,90 TL

TL), tarifeye yalın internet aylık erisim ücreti (vergiler dahil 18TL) ve indirim 
Bedeline(Vergiler Dahil 6 TL) indirim dahildir.

Yalın Internet hizmeti basvurularında, sabit telefon hattı ve internet hizmeti aboneligi 
olmayan yeni müşterilerden bir defaya mahsus alınan 10 TL (vergiler dahil) Devre Hazırlama 
Ücreti, kampanya kapsamında ücretsizdir.

İnternet paketlerinin kampanya kapsamındaki ücretleri 12 aylık kampanya dönemi 
içerisinde geçerli olup,bu tarihten sonra yürürlükteki internet tarifesi uygulanacak ve tarife 
bilgisi www.turktelekom.com.tr’de yer alacaktır.

İstendigi takdirde Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, 72TL (vergiler dahil) modem ücreti, 12 
ay boyunca aylık 6TL taksitle alınabilir.

Abone, internet hattının bulundugu yerdeki 8, 16, veya 24 Mbps’ ye kadar destekleyen hızı 
kullanacak olup, bu hız baglanılan yere göre degisiklik gösterebilecektir. Abonenin ay 
içerisindeki veri kullanımı (download) adil kullanım noktasını astıgında internet kullanım hızı 
düsürülecektir. TTNET A.Ş. (İŞLETMECİ), düsürülecek hız seviyesini herhangi bir zamanda 
degistirme hakkını saklı tutar. Takip edilen aya girildiginde Abone internet hizmetinden mevcut 
erisim hızıyla tekrar yararlanabilecektir.

Hoş Geldiniz Kampanyası kapsamında, %18 KDV ve %15 ÖIV dahil aylık 18TL olan ALO Paket 
Aylık Sabit Ücreti aylık 6TL indirimle 12TL olarak faturaya yansıtılacaktır. 12 aylık kampanya 
süre bitiminden sonra, yürürlükteki tarife ücretleri uygulanacaktır.

Sabit telefon hattı olmayan abonelerin basvurularında bir defaya mahsus alınan 16TL (vergiler 
dahil) ALO Paket Baglantı Ücreti kampanya kapsamında ücretsizdir.

Türk Telekom sabit telefon hattı olan abonelerden bir defaya mahsus 16TL (vergiler dahil) ALO 
Paket Geçis Ücreti, kampanya kapsamında 6TL indirimle 10TL alınacaktır.

1. İşbu Kampanya’dan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma kapsamına 
alınan yabancılar bu kapsamda kendilerine yetkili makamlarca verilmiş olan kimlik 
belgelerini ibraz ederek yararlanabileceklerdir. Geçici koruma kapsamında yer alan her 
Yabancı Kimlik Numarası işbu Kampanya’dan bir kere faydalanabilecektir. 

2. Yeni Bireysel aboneler tarafından yukarıda özellikleri belirtilen paketin seçilerek 
Abonelik sözlesmesinin imzalanması, 12 (oniki) ay boyunca internet hizmeti abonesi olma 
taahhüdünde bulunması ve bu taahhüde uygun davranılması kosuluyla, Aboneden 12 ay 
süresince yukarıda seçilmis olan hizmete ait tarife paketinin indirimli aylık ücreti alınacak ve 
indirimli kullanım süresinden sonra yürürlükteki internet tarifesinden ücretlendirilecektir.

Seçilen paketteki belirlenmis kampanya hatına göre faturalandırmaya ilk fatura döneminde 
baslanacaktır.Abone olunan tarihten, ilk fatura tarihine kadar geçen süredeki ücret, 
kampanya dahilinde paketin yukarıda belirtilen indirimli internet hizmeti tarifesinden 
hesaplanarak fatura edilecektir. Abone, 12(oniki) aylık dönem zarfında, sadece kampanya 
kapsamında geçise açık olan paketlere, kampanyaya giriste tercih ettigi tarife paketinin 
ücret olarak altına inmemek kosuluyla, hız/paket degisikligi yapabilecektir. Paket 
degisikligi halinde, elde edilen indirim bedeli geçis tarihinden itibaren yeni pakete göre 
güncellenecek ve taahhüdün ihlal edilmesi halinde tahsil edilecek indirim bedeli bu 
kapsamda hesaplanarak faturaya yansıtılacaktır.

Yukarıda belirtilen ücretlere %18 KDV ve %5 ÖİV dahildir.

*İndirim Bedeli: Kampanyada sunulan internet paketinin tarife ücreti ile internet paketinin 
kampanya kapsamındaki ücret farkını göstermektedir.

*Kampanyalı Fiyat; Kampanyada sunulan internet paketinin kampanyalı ücreti ile 16 TL 
bağlantı ücretinin toplamıdır.

Yukarıda Kampanya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri tablosunda kampanyalı 
ªyata Yalın Internet Aylık Erisim Ücreti (12 ay taahhüt süresince vergiler dahil 18TL yerine 12 

Söz konusu indirimler aylık kullanım ücretlerini kapsamakta olup, abone tarafından seçilen 
tarifede yer alan diger ücretlerde herhangi bir indirim söz konusu degildir. Ücretli katma 
degerli servislere abone olunması durumunda, kullanım bedelleri faturaya ayrıca yansıtılır. 
Işbu Kampanya taahhütnamesinden kaynaklanan damga vergisi bir defaya Mahsus olmak 
üzere, abonenin faturasına yansıtılacaktır.

Yeni aboneliklerde alınan 192 TL (KDV dahil) baglantı ücreti, 12 ay boyunca aylık 16TL 
taksitle alınacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den ses hizmeti almıyor olması halinde FIBERNET 
aboneligini iptal etmesi veya her halükarda ses hizmeti ve FIBERNET Paket aboneliginin 
birlikte iptali halinde, FIBERNET abonelerinin kullanımına sunulan HGW modemlerin, iptal 
basvurusunda eksiksiz iade edilmemesi durumunda, modem teslim tutanagında belirtilen 
bedeller tahsil edilecektir.

3. Abone, Abonelik Sözleşmesi ile işbu taahhütnameden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini, 
İŞLETMECİ’nin izni dâhilinde üçüncü kişiye devredebileceklerdir.

4. Hat dondurma işlemi yapılması halinde abonenin taahhüt sona erme tarihi, abonenin hat 
dondurduğu süre kadar ötelenecek ve taahhüt süresine iş bu hat dondurma süresi eklenecektir. 
Ekleme yapılan bu dönemde, abone indirimli ücretten değil, yürürlükteki tarifeden 
ücretlendirilecektir. Hat dondurma süresinde gün hesabı dikkate alınmaktadır.

5. İŞLETMECİ tarafından internet hizmetinin teknik imkansızlıklar nedeniyle Abone’nin 
hizmetten yararlandığı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda İŞLETMECİ, Abone’den 
bu kampanya kapsamında indirimli süre boyunca internet hizmeti kullanım ücretinde yapılan 
indirimlerin toplamını talep etmeyecektir.

5. İŞLETMECİ veya Abone tarafından, herhangi bir sebeple 12 (oniki) aylık taahhüt süresi 
tamamen dolmadan önce; Abonenin dâhil olduğu kampanyanın ve/veya aboneliğinin iptal 
edilmesi, kampanyadan herhangi bir sebeple ayrılma, mevcut bulunduğu paketten daha 
düşük bir pakete geçmesi vb. nedenler ile taahhüde aykırı davranılması halinde; 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar aboneye sağlanan indirim, rayiç cihaz veya diğer faydaların 
bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı Abone’den tahsil edilecektir. Ancak abone 
taahhüt kapsamında tahsil edeceği belirlenen hizmet bedellerinin henüz tahakkuk etmemiş 
kısmının toplamı, bu tutardan düşük olması halinde düşük olan tutar aboneden tahsil 
edecektir. Ek olarak, varsa bağlantı ücretlerinin, taksitli satılan cihaz/ servis /ürünlerin 
kalan taksitlerinin toplamı ayrıca tahsil edilir.

7. Abone kampanya uygulaması çerçevesinde İŞLETMECİ’den edindiği internet hizmetini 
Türkiye sınırları içerisinde ücreti karşılığında teknik imkanlar ve altyapının uygunluğu 
çerçevesinde söz konusu hizmetlerin verilebildiği bir başka yere naklini talep edebilme hakkına 
sahiptir.

8. Abone kampanya koşullarına, internet tarifesine, bağlantı ücreti, geçis ücreti ile ilgili güncel 
bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulaşılabilecektir.

9. İşbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi’nin hükümleri geçerlidir.

TAAHHÜTNAME
Yukarıda belirtilen kampanya kosullarını okudugumu, anladıgımı ve kampanya kosullarına 
uyacagımı, işbu taahhütnamede belirtilen kampanya iptali, ihlali ve abonelik iptalinden 
dogacak ödemeleri ilk talepte, nakden, defaten, herhangi bir hüküm ihdasına gerek kalmaksızın 
İŞLETMECİ’ye ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. Formun bir nüshasını elden teslim aldım.

التعهد:
قرأت ما ورد أعاله حول شروط العرض، وفهمته وسألتزم بشروط العرض، وإني أتعهد وأبين وبشكل غير قابل للرجوع  بأنه في 
حال الغاء العرض المبين في هذا التعهد أو االخالل بقواعده أو إلغاء اإلشتراك فإني التزم بالدفع للمشغل عند الطلب نقدًا ودفعة واحدة 

وبدون الحاجة لحكم جديد بكل ما ينتج من غرامات عن هذا االلغاء أو اإلخالل.  
تم تزويدي بمعلومات حول االجراءات بناًء على طلبي، استلمت نسخة من التعهد باليد.

المشترك
األسم:...............................

النسبة:.....................................
الصفة:...........................................

التاريخ:...............................................

KİŞİSEL VERİ İZNİ (*)

Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek 
suretiyle aşağıda belirtilen izni verebilirsiniz.

   Bana özel fırsatların iletilmesine ve abonelik, konum ve kullanım bilgilerimin, iznimi iptal 
etmediğim sürece Türk Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve 
grup şirketleri arasında paylaşılarak kullanılmasına izin veriyorum.

* Vermiş olduğunuz izni, Kullanım İzni İptal Formu’nu doldurarak geri alabilirsiniz.

Talebim üzerine yapılan işlemlere dair bilgilendirildim. İşbu Tahhütname’nin bir nüshasını 
elden teslim aldım.

TARİH: ......../......../…...........

ABONE AD-SOYAD: ……………………….....................................................................……………….

ABONE İMZA İŞLEM KANALI/KULLANICI İMZA


