
YAZLIK İNTERNET PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

BAĞLANTI TÜRÜ  

İNTERNET HİZMET NO

İNTERNET BAĞLANTISI YAPILAN TEL NO

KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.

TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) Yazlık İnternet Paketleri Kampanyası’ndan (“Kampanya”), yeni 
Bireysel Aboneler (“Abone”)  aşağıdaki internet paketlerinden birini seçerek faydalanabilecektir.

Kampanyaya Kapsamında Sunulan  İnternet  Paketleri;

Kampanyaya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri;

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

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

** Tabloda belirtilen �yatlar 2,3 ve 6 aylık internet paketlerinin toplam paket ücretini göstermektedir.

İnternet Yalın İnternet

Abone’nin varsa modem, varsa Katma Degerli Servis ücretinin minimum fatura bedelinin* altında 
kalması durumunda, ISLETMECI fatura göndermeyecektir. Tahsil edilmeyen tutarlar takip eden 
aylardaki, faturalara yansıtılacaktır. Aboneligin iptali durumunda ise tahsil edilmeyen ücretler 
(minimum fatura bedeli altında dahi olsa) faturalandırılır. (*Minimum fatura miktarı KDV dahil 15 
TL’dir. ISLETMECI bu miktarda degisiklik yapma hakkını saklı tutar)

Isbu Kampanya’dan kaynaklanan uyusmazlıklarda Abone tarafından imzalanan Internet Abonelik 
Sözlesmesi’nin Yazlık Internet Kampanyası Taahhütnamesi ile çelismeyen hükümleri geçerli olacak, 
ancak anılan sözlesmenin is bu taahhütname ile çelisen veya farklılık arz eden hükümlerinin olması 
halinde taahhütnamede yer alan sartlar ve hükümler aynen geçerli olacaktır.

Abone kampanya kosullarına ve kampanya dahilindeki internet tarifeleri, baglantı ücreti ve geçis 
ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulasabilecektir.

Abone, isbu Taahhütname’de doldurulması gereken alanlarla ilgili verdigi bilgilerin yanlıs ya da eksik 
olmasının sonuçlarından bizzat sorumludur.

Isbu Taahhütname bir nüshası ISLETMECI’de kalacak diger nüshası Abone’ye verilecek sekilde 
düzenlenmistir.

Yukarıda belirtilen Kampanya kosullarını okudugumu, kabul ettigimi ve isbu Kampanya 
kapsamında asağıda isaret ettigim seçenek kapsamında yararlanmak istedigimi (asagıdaki 
seçeneklerden sadece bir tanesinin isaretlenmesi rica olunur.) kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) aylık internet paketinden 
yararlanmak istiyorum. ( )

b) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) internet paketinden 
yararlanmak istiyorum + isbu Kampanya Taahhütnamesi’nde belirtilen VDSL modemi indirimli 
taksitli olarak satın almak istiyorum. ( )

Yukarıdaki (b) bendini isaretlemis olmam durumunda 1 (bir) adet ……………………….. seri numaralı 
VDSL modemi isbu Taahhütname’nin imzalandıgı tarihte teslim aldıgımı beyan ve kabul ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. İşbu Taahhütname metninin 1(bir) 
nüshasını elden teslim aldım.

ABONENİN
ADI : 
SOYADI : 
T.C. KİMLİK NO : 
TARİH :

444 1 444 | turktelekom.com.tr

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

Yeni aboneliklerde alınan (vergiler dahil) 264 TL (İkiyüzaltmışdört Türk Lirası) baglantı ücreti, 
Kampanya kapsamında ücretsizdir.

Kampanya kapsamında yalın internet paketleri tablosunda yer alan bedellere yalın internet aylık 
erisim ücreti vergiler dahil 15 TL (OnbesTürkLirası) ile Türk Telekomünikasyon A.S’de 
(“TürkTelekom”) sabit telefon hattı olmayan ve ISLETMECI evde internet hizmet abonesi olmayan 
yeni Abonelere bir defaya mahsus yansıtılan 10 TL (On Türk Lirası) Devre Hazırlama Ücreti dahildir.

Kampanya kapsamında istendiği takdirde satıs anında vergiler dahil rayiç bedeli 250-TL 
(Ikiyüzelli Türk Lirası) olan VDSL modem (“Cihaz”) taksitle alınabilir. Cihaz taksitleri Abone’nin 
hizmet faturasına ayrıca yansıtılacaktır.

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan HGW modem için Abone’lere işbu Kampanya 
kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet Abonelikleri devam ettiği sürece 
internet hizmeti ücretlerine ek olarak, tüm vergiler dahil aylık 6 TL (AltıTürkLirası) modem 
kullanım ücreti, yansıtılacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.S’ den (“Türk Telekom”) ses hizmeti almıyor olmasıhalinde 
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.

Abone’nin tercih ettiği paket ücreti, aboneye işbu hizmetin verilmeye başladığı ay sonunda tek 
seferde faturasına yansıtılacak ve Abone paket süresi sona erene kadar hizmetten 
yararlanabilecektir. Seçilen paketin süresi sonunda Abone aksi yönde talebini iletmediği takdirde 
hattı dondurulacak ve  gelecek yıl aynı fatura döneminde yeniden aktif hale getirilerek hattın 
aktif edildigi tarihte yürürlükte olan güncel tarife ücreti üzerinden faturalandırma yapılacaktır.  
Abone, süreli paketin bitiminde paketini kullanmaya devam etmeyi veya hat dondurma 
yapılmamasını veya internet paketinin iptalini talep edebilir. Yazlık Internet Paketleri için paket 
süresince hat dondurma islemi yapılamamaktadır.

Varsa Katma Degerli Servis ücretlendirmelerine ait tutarlar ve modem taksidi takip eden ayda 
tahakkuk ettirilerek Abonenin faturasına yansıtılacaktır. Abonenin ileride servise sunulacak olan tüm 
Katma Değerli Servisler’den yararlanması halinde servislere ait ücretler, abonenin takip eden 
aylardaki faturalarına ayrıca yansıtılacaktır.

Isbu taahhütnameden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, abonenin ilk 
faturasına yansıtılacaktır.

Abone Kampanya kapsamında tercih ettiği paket süresi boyunca Tarıfe/Paket değişikliği 
yapamaz. Ancak, almıs oldugu Yazlık Internet Paket’inin kullanımından ve tüm haklarından 
vazgeçerek Yazlık Internet Aboneligi’ni tamamen sona erdirebilir veya istedigi yeni bir pakete 
geçebilir. Her iki durumda da abone herhangi bir bedel iadesi talep edemez.

Abonenin, seçmiş olduğu paketin süresinden önce aboneligini sona erdirmesi ya da Yazlık 
Internet paketi dışındaki diğer internet paketlerinden birine geçis yapması halinde paket ücreti 
ile ilgili olarak Abone’ye geri ödeme yapılmayacaktır.

Abone, Internet Abonelik Sözlesmesi’nden veya isbu taahhütnameden dogan hak ve/veya 
yükümlülüklerini herhangi bir sekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kisiye 
devredemeyecektir. Yazlık Internet paketi, paket süresinin sonuna kadar ilk baglantı yapılan 
adreste kullanılmalıdır. Baska bir adrese nakledilmesi mümkün degildir. Paket süresi dolmadan 
yürürlükteki Yazlık Internet paketi dısındaki diger kampanya paketlerine geçilirse, abonelik farklı bir 
adrese nakledilebilir. Abone, yeni paketin kullanıma alındıgı tarih itibariyle yeni paket üzerinden 
ücretlendirilir.

İSLETMECI tarafından internet hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten 
yararlandıgı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda Abone’nin Kampanya’dan çıkması 
ve/veya Aboneligini iptal ettirmesi halinde, ISLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında 
indirimli taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblağı Abone’den talep edecektir.

Abone’nin Kampanya süresi tamamen dolmadan Kampanya kapsamından çıkması ve/veya 
aboneligini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözlesmesi’ni tek tara�ı ve haksız olarak feshetmesi 
ve/veya ISLETMECI tarafından feshedilmesine neden olması halinde, ISLETMECI, şayet Abone 
Kampanya kapsamında indirim taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, bu durumda, 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblag ile , (varsa) ödenmemis hizmet ücreti, (varsa) ödenmemiş kullanım dönemlerine ait ek 
paket  ücretleri, ve isbu taahhütname kapsamında alınmamıs olan baglantı ücreti, abone olunan 
katma degerli hizmetlerin ücretleri aboneden defaten tahsil edilir.

Kampanya kapsamında Abone cihaz faydasından yararlanıyorsa Abone’ye teslim edilen Cihaz’da 
arıza olusması durumunda veya Cihaz’la ilgili her türlü talepte/sikayette ilgili markanın yetkili teknik 
servisleri tarafından Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dahilindeki islemler yapılacaktır. Arıza durumunda 
ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve sikayette, Abone 444 1 444 numaralı çagrı merkezi üzerinden 
cihaz tedarikçisinin iletisim bilgilerine ulasabilir. Cihaz’a iliskin her türlü talep ve sikayetini 
ISLETMECI’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.

ISLETMECI resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik sartlardan ötürü isbu Kampanya 
sartlarında yapılan degisikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu degisiklikler, ISLETMECI 
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla degisiklik 
yürürlüge girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, 
ISLETMECI tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadıgı yönünde bir itirazda 
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle 
Kampanya Basvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen 
uygulamadan kaldırılması durumunda İSLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında indirimli 
taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için Abone’nin 
Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblagı 
Abone’den talep edecektir.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ
PAKETLER

BAĞLANTI HIZI

ULTRANET LIMITSIZ

FİBERNET LİMİTSİZ

FİBERNET LİMİTSİZ

FİBERNET LİMİTSİZ

FİBERNET LİMİTSİZ

HİPERNET LİMİTSİZ

HİPERNET LİMİTSİZ

HİPERNET LİMİTSİZ

HİPERNET LİMİTSİZ

16Mbps'e kadar

24Mbps'e kadar

35Mbps'e kadar

50Mbps'e kadar

100Mbps'e kadar

24Mbps'e kadar

35Mbps'e kadar

50Mbps'e kadar

100Mbps'e kadar

3 AYLIK
PAKET

ÜCRETİ **

2 AYLIK
PAKET

ÜCRETİ **

TERCİH EDİLEN
PAKET 

2 Ay 3 Ay

₺210,90

₺226,90

₺236,90

₺246,90

₺314,90

₺220,90

₺230,90

₺240,90

₺290,90

₺270,90

₺291,90

₺306,90

₺342,90

₺459,90

₺282,90

₺297,90

₺342,90

₺432,90

AYLIK
KULLANIM
MİKTARI*

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

6 Ay

6 AYLIK
PAKET

ÜCRETİ **

₺474,90

₺516,90

₺594,90

₺684,90

₺876,90

₺492,90

₺594,90

₺684,90

₺864,90

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ
PAKETLER

BAĞLANTI HIZI

YALIN ULTRANET LIMITSIZ

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ

YALIN FİBERNET LİMİTSİZ

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ

YALIN HİPERNET LİMİTSİZ

16Mbps'e kadar

24Mbps'e kadar

35Mbps'e kadar

50Mbps'e kadar

100Mbps'e kadar

24Mbps'e kadar

35Mbps'e kadar

50Mbps'e kadar

100Mbps'e kadar

3 AYLIK
PAKET

ÜCRETİ **

2 AYLIK
PAKET

ÜCRETİ **

TERCİH EDİLEN
PAKET 

2 Ay 3 Ay

₺240,90

₺256,90

₺266,90

₺276,90

₺344,90

₺250,90

₺260,90

₺270,90

₺320,90

₺315,90

₺336,90

₺351,90

₺387,90

₺504,90

₺327,90

₺342,90

₺387,90

₺477,90

AYLIK
KULLANIM
MİKTARI*

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

6 Ay

6 AYLIK
PAKET

ÜCRETİ **

₺564,90

₺606,90

₺684,90

₺774,90

₺966,90

₺582,90

₺684,90

₺774,90

₺954,90



KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.

TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) Yazlık İnternet Paketleri Kampanyası’ndan (“Kampanya”), yeni 
Bireysel Aboneler (“Abone”)  aşağıdaki internet paketlerinden birini seçerek faydalanabilecektir.

Kampanyaya Kapsamında Sunulan  İnternet  Paketleri;

Kampanyaya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri;

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

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

** Tabloda belirtilen �yatlar 2,3 ve 6 aylık internet paketlerinin toplam paket ücretini göstermektedir.

Abone’nin varsa modem, varsa Katma Degerli Servis ücretinin minimum fatura bedelinin* altında 
kalması durumunda, ISLETMECI fatura göndermeyecektir. Tahsil edilmeyen tutarlar takip eden 
aylardaki, faturalara yansıtılacaktır. Aboneligin iptali durumunda ise tahsil edilmeyen ücretler 
(minimum fatura bedeli altında dahi olsa) faturalandırılır. (*Minimum fatura miktarı KDV dahil 15 
TL’dir. ISLETMECI bu miktarda degisiklik yapma hakkını saklı tutar)

Isbu Kampanya’dan kaynaklanan uyusmazlıklarda Abone tarafından imzalanan Internet Abonelik 
Sözlesmesi’nin Yazlık Internet Kampanyası Taahhütnamesi ile çelismeyen hükümleri geçerli olacak, 
ancak anılan sözlesmenin is bu taahhütname ile çelisen veya farklılık arz eden hükümlerinin olması 
halinde taahhütnamede yer alan sartlar ve hükümler aynen geçerli olacaktır.

Abone kampanya kosullarına ve kampanya dahilindeki internet tarifeleri, baglantı ücreti ve geçis 
ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulasabilecektir.

Abone, isbu Taahhütname’de doldurulması gereken alanlarla ilgili verdigi bilgilerin yanlıs ya da eksik 
olmasının sonuçlarından bizzat sorumludur.

Isbu Taahhütname bir nüshası ISLETMECI’de kalacak diger nüshası Abone’ye verilecek sekilde 
düzenlenmistir.

Yukarıda belirtilen Kampanya kosullarını okudugumu, kabul ettigimi ve isbu Kampanya 
kapsamında asağıda isaret ettigim seçenek kapsamında yararlanmak istedigimi (asagıdaki 
seçeneklerden sadece bir tanesinin isaretlenmesi rica olunur.) kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) aylık internet paketinden 
yararlanmak istiyorum. ( )

b) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) internet paketinden 
yararlanmak istiyorum + isbu Kampanya Taahhütnamesi’nde belirtilen VDSL modemi indirimli 
taksitli olarak satın almak istiyorum. ( )

Yukarıdaki (b) bendini isaretlemis olmam durumunda 1 (bir) adet ……………………….. seri numaralı 
VDSL modemi isbu Taahhütname’nin imzalandıgı tarihte teslim aldıgımı beyan ve kabul ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. İşbu Taahhütname metninin 1(bir) 
nüshasını elden teslim aldım.

ABONENİN
ADI : 
SOYADI : 
T.C. KİMLİK NO : 
TARİH :

444 1 444 | turktelekom.com.tr

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

Yeni aboneliklerde alınan (vergiler dahil) 264 TL (İkiyüzaltmışdört Türk Lirası) baglantı ücreti, 
Kampanya kapsamında ücretsizdir.

Kampanya kapsamında yalın internet paketleri tablosunda yer alan bedellere yalın internet aylık 
erisim ücreti vergiler dahil 15 TL (OnbesTürkLirası) ile Türk Telekomünikasyon A.S’de 
(“TürkTelekom”) sabit telefon hattı olmayan ve ISLETMECI evde internet hizmet abonesi olmayan 
yeni Abonelere bir defaya mahsus yansıtılan 10 TL (On Türk Lirası) Devre Hazırlama Ücreti dahildir.

Kampanya kapsamında istendiği takdirde satıs anında vergiler dahil rayiç bedeli 250-TL 
(Ikiyüzelli Türk Lirası) olan VDSL modem (“Cihaz”) taksitle alınabilir. Cihaz taksitleri Abone’nin 
hizmet faturasına ayrıca yansıtılacaktır.

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan HGW modem için Abone’lere işbu Kampanya 
kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet Abonelikleri devam ettiği sürece 
internet hizmeti ücretlerine ek olarak, tüm vergiler dahil aylık 6 TL (AltıTürkLirası) modem 
kullanım ücreti, yansıtılacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.S’ den (“Türk Telekom”) ses hizmeti almıyor olmasıhalinde 
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.

Abone’nin tercih ettiği paket ücreti, aboneye işbu hizmetin verilmeye başladığı ay sonunda tek 
seferde faturasına yansıtılacak ve Abone paket süresi sona erene kadar hizmetten 
yararlanabilecektir. Seçilen paketin süresi sonunda Abone aksi yönde talebini iletmediği takdirde 
hattı dondurulacak ve  gelecek yıl aynı fatura döneminde yeniden aktif hale getirilerek hattın 
aktif edildigi tarihte yürürlükte olan güncel tarife ücreti üzerinden faturalandırma yapılacaktır.  
Abone, süreli paketin bitiminde paketini kullanmaya devam etmeyi veya hat dondurma 
yapılmamasını veya internet paketinin iptalini talep edebilir. Yazlık Internet Paketleri için paket 
süresince hat dondurma islemi yapılamamaktadır.

Varsa Katma Degerli Servis ücretlendirmelerine ait tutarlar ve modem taksidi takip eden ayda 
tahakkuk ettirilerek Abonenin faturasına yansıtılacaktır. Abonenin ileride servise sunulacak olan tüm 
Katma Değerli Servisler’den yararlanması halinde servislere ait ücretler, abonenin takip eden 
aylardaki faturalarına ayrıca yansıtılacaktır.

Isbu taahhütnameden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, abonenin ilk 
faturasına yansıtılacaktır.

Abone Kampanya kapsamında tercih ettiği paket süresi boyunca Tarıfe/Paket değişikliği 
yapamaz. Ancak, almıs oldugu Yazlık Internet Paket’inin kullanımından ve tüm haklarından 
vazgeçerek Yazlık Internet Aboneligi’ni tamamen sona erdirebilir veya istedigi yeni bir pakete 
geçebilir. Her iki durumda da abone herhangi bir bedel iadesi talep edemez.

Abonenin, seçmiş olduğu paketin süresinden önce aboneligini sona erdirmesi ya da Yazlık 
Internet paketi dışındaki diğer internet paketlerinden birine geçis yapması halinde paket ücreti 
ile ilgili olarak Abone’ye geri ödeme yapılmayacaktır.

Abone, Internet Abonelik Sözlesmesi’nden veya isbu taahhütnameden dogan hak ve/veya 
yükümlülüklerini herhangi bir sekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kisiye 
devredemeyecektir. Yazlık Internet paketi, paket süresinin sonuna kadar ilk baglantı yapılan 
adreste kullanılmalıdır. Baska bir adrese nakledilmesi mümkün degildir. Paket süresi dolmadan 
yürürlükteki Yazlık Internet paketi dısındaki diger kampanya paketlerine geçilirse, abonelik farklı bir 
adrese nakledilebilir. Abone, yeni paketin kullanıma alındıgı tarih itibariyle yeni paket üzerinden 
ücretlendirilir.

İSLETMECI tarafından internet hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten 
yararlandıgı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda Abone’nin Kampanya’dan çıkması 
ve/veya Aboneligini iptal ettirmesi halinde, ISLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında 
indirimli taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblağı Abone’den talep edecektir.

Abone’nin Kampanya süresi tamamen dolmadan Kampanya kapsamından çıkması ve/veya 
aboneligini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözlesmesi’ni tek tara�ı ve haksız olarak feshetmesi 
ve/veya ISLETMECI tarafından feshedilmesine neden olması halinde, ISLETMECI, şayet Abone 
Kampanya kapsamında indirim taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, bu durumda, 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblag ile , (varsa) ödenmemis hizmet ücreti, (varsa) ödenmemiş kullanım dönemlerine ait ek 
paket  ücretleri, ve isbu taahhütname kapsamında alınmamıs olan baglantı ücreti, abone olunan 
katma degerli hizmetlerin ücretleri aboneden defaten tahsil edilir.

Kampanya kapsamında Abone cihaz faydasından yararlanıyorsa Abone’ye teslim edilen Cihaz’da 
arıza olusması durumunda veya Cihaz’la ilgili her türlü talepte/sikayette ilgili markanın yetkili teknik 
servisleri tarafından Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dahilindeki islemler yapılacaktır. Arıza durumunda 
ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve sikayette, Abone 444 1 444 numaralı çagrı merkezi üzerinden 
cihaz tedarikçisinin iletisim bilgilerine ulasabilir. Cihaz’a iliskin her türlü talep ve sikayetini 
ISLETMECI’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.

ISLETMECI resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik sartlardan ötürü isbu Kampanya 
sartlarında yapılan degisikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu degisiklikler, ISLETMECI 
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla degisiklik 
yürürlüge girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, 
ISLETMECI tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadıgı yönünde bir itirazda 
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle 
Kampanya Basvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen 
uygulamadan kaldırılması durumunda İSLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında indirimli 
taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için Abone’nin 
Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblagı 
Abone’den talep edecektir.

Taksit 
Süresi (Ay)

Aylık Taksit 
(Vergiler Dahil)

2 Ay

3 Ay

6 Ay

VDSL Modem

₺96

₺64

₺32

Modem
Rayiç Bedeli

Kampanya Kapsamında
Sağlanan Indirim TutarıMODEM

₺250 ₺58

Download
(İndirme) Hızı

Upload (Yükleme) Hızı

16Mbps'e kadar

24Mbps'e kadar

35Mbps'e kadar

50Mbps'e kadar

100Mbps'e kadar

800 Kbps'ye kadar

-

-

-

-

Limitsiz

20GB

20GB

20GB

20GB

-

2 Mbps'ye kadar

2 Mbps'ye kadar

2 Mbps'ye kadar

2 Mbps'ye kadar

1 Mbps'ye kadar

3 Mbps'ye kadar

3 Mbps'ye kadar

4 Mbps'ye kadar

4 Mbps'ye kadar

ADSL Paketler Fiber - Hiper Paketler
Aylık Upload

Kullanım Miktarı
Aylık Kullanım Aşımı
Sonrası Upload Hızı



KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.

TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) Yazlık İnternet Paketleri Kampanyası’ndan (“Kampanya”), yeni 
Bireysel Aboneler (“Abone”)  aşağıdaki internet paketlerinden birini seçerek faydalanabilecektir.

Kampanyaya Kapsamında Sunulan  İnternet  Paketleri;

Kampanyaya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri;

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

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

** Tabloda belirtilen �yatlar 2,3 ve 6 aylık internet paketlerinin toplam paket ücretini göstermektedir.

Abone’nin varsa modem, varsa Katma Degerli Servis ücretinin minimum fatura bedelinin* altında 
kalması durumunda, ISLETMECI fatura göndermeyecektir. Tahsil edilmeyen tutarlar takip eden 
aylardaki, faturalara yansıtılacaktır. Aboneligin iptali durumunda ise tahsil edilmeyen ücretler 
(minimum fatura bedeli altında dahi olsa) faturalandırılır. (*Minimum fatura miktarı KDV dahil 15 
TL’dir. ISLETMECI bu miktarda degisiklik yapma hakkını saklı tutar)

Isbu Kampanya’dan kaynaklanan uyusmazlıklarda Abone tarafından imzalanan Internet Abonelik 
Sözlesmesi’nin Yazlık Internet Kampanyası Taahhütnamesi ile çelismeyen hükümleri geçerli olacak, 
ancak anılan sözlesmenin is bu taahhütname ile çelisen veya farklılık arz eden hükümlerinin olması 
halinde taahhütnamede yer alan sartlar ve hükümler aynen geçerli olacaktır.

Abone kampanya kosullarına ve kampanya dahilindeki internet tarifeleri, baglantı ücreti ve geçis 
ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulasabilecektir.

Abone, isbu Taahhütname’de doldurulması gereken alanlarla ilgili verdigi bilgilerin yanlıs ya da eksik 
olmasının sonuçlarından bizzat sorumludur.

Isbu Taahhütname bir nüshası ISLETMECI’de kalacak diger nüshası Abone’ye verilecek sekilde 
düzenlenmistir.

Yukarıda belirtilen Kampanya kosullarını okudugumu, kabul ettigimi ve isbu Kampanya 
kapsamında asağıda isaret ettigim seçenek kapsamında yararlanmak istedigimi (asagıdaki 
seçeneklerden sadece bir tanesinin isaretlenmesi rica olunur.) kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) aylık internet paketinden 
yararlanmak istiyorum. ( )

b) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) internet paketinden 
yararlanmak istiyorum + isbu Kampanya Taahhütnamesi’nde belirtilen VDSL modemi indirimli 
taksitli olarak satın almak istiyorum. ( )

Yukarıdaki (b) bendini isaretlemis olmam durumunda 1 (bir) adet ……………………….. seri numaralı 
VDSL modemi isbu Taahhütname’nin imzalandıgı tarihte teslim aldıgımı beyan ve kabul ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. İşbu Taahhütname metninin 1(bir) 
nüshasını elden teslim aldım.

ABONENİN
ADI : 
SOYADI : 
T.C. KİMLİK NO : 
TARİH :

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

Yeni aboneliklerde alınan (vergiler dahil) 264 TL (İkiyüzaltmışdört Türk Lirası) baglantı ücreti, 
Kampanya kapsamında ücretsizdir.

Kampanya kapsamında yalın internet paketleri tablosunda yer alan bedellere yalın internet aylık 
erisim ücreti vergiler dahil 15 TL (OnbesTürkLirası) ile Türk Telekomünikasyon A.S’de 
(“TürkTelekom”) sabit telefon hattı olmayan ve ISLETMECI evde internet hizmet abonesi olmayan 
yeni Abonelere bir defaya mahsus yansıtılan 10 TL (On Türk Lirası) Devre Hazırlama Ücreti dahildir.

Kampanya kapsamında istendiği takdirde satıs anında vergiler dahil rayiç bedeli 250-TL 
(Ikiyüzelli Türk Lirası) olan VDSL modem (“Cihaz”) taksitle alınabilir. Cihaz taksitleri Abone’nin 
hizmet faturasına ayrıca yansıtılacaktır.

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan HGW modem için Abone’lere işbu Kampanya 
kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet Abonelikleri devam ettiği sürece 
internet hizmeti ücretlerine ek olarak, tüm vergiler dahil aylık 6 TL (AltıTürkLirası) modem 
kullanım ücreti, yansıtılacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.S’ den (“Türk Telekom”) ses hizmeti almıyor olmasıhalinde 
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.

Abone’nin tercih ettiği paket ücreti, aboneye işbu hizmetin verilmeye başladığı ay sonunda tek 
seferde faturasına yansıtılacak ve Abone paket süresi sona erene kadar hizmetten 
yararlanabilecektir. Seçilen paketin süresi sonunda Abone aksi yönde talebini iletmediği takdirde 
hattı dondurulacak ve  gelecek yıl aynı fatura döneminde yeniden aktif hale getirilerek hattın 
aktif edildigi tarihte yürürlükte olan güncel tarife ücreti üzerinden faturalandırma yapılacaktır.  
Abone, süreli paketin bitiminde paketini kullanmaya devam etmeyi veya hat dondurma 
yapılmamasını veya internet paketinin iptalini talep edebilir. Yazlık Internet Paketleri için paket 
süresince hat dondurma islemi yapılamamaktadır.

Varsa Katma Degerli Servis ücretlendirmelerine ait tutarlar ve modem taksidi takip eden ayda 
tahakkuk ettirilerek Abonenin faturasına yansıtılacaktır. Abonenin ileride servise sunulacak olan tüm 
Katma Değerli Servisler’den yararlanması halinde servislere ait ücretler, abonenin takip eden 
aylardaki faturalarına ayrıca yansıtılacaktır.

Isbu taahhütnameden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, abonenin ilk 
faturasına yansıtılacaktır.

Abone Kampanya kapsamında tercih ettiği paket süresi boyunca Tarıfe/Paket değişikliği 
yapamaz. Ancak, almıs oldugu Yazlık Internet Paket’inin kullanımından ve tüm haklarından 
vazgeçerek Yazlık Internet Aboneligi’ni tamamen sona erdirebilir veya istedigi yeni bir pakete 
geçebilir. Her iki durumda da abone herhangi bir bedel iadesi talep edemez.

Abonenin, seçmiş olduğu paketin süresinden önce aboneligini sona erdirmesi ya da Yazlık 
Internet paketi dışındaki diğer internet paketlerinden birine geçis yapması halinde paket ücreti 
ile ilgili olarak Abone’ye geri ödeme yapılmayacaktır.

Abone, Internet Abonelik Sözlesmesi’nden veya isbu taahhütnameden dogan hak ve/veya 
yükümlülüklerini herhangi bir sekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kisiye 
devredemeyecektir. Yazlık Internet paketi, paket süresinin sonuna kadar ilk baglantı yapılan 
adreste kullanılmalıdır. Baska bir adrese nakledilmesi mümkün degildir. Paket süresi dolmadan 
yürürlükteki Yazlık Internet paketi dısındaki diger kampanya paketlerine geçilirse, abonelik farklı bir 
adrese nakledilebilir. Abone, yeni paketin kullanıma alındıgı tarih itibariyle yeni paket üzerinden 
ücretlendirilir.

İSLETMECI tarafından internet hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten 
yararlandıgı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda Abone’nin Kampanya’dan çıkması 
ve/veya Aboneligini iptal ettirmesi halinde, ISLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında 
indirimli taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblağı Abone’den talep edecektir.

Abone’nin Kampanya süresi tamamen dolmadan Kampanya kapsamından çıkması ve/veya 
aboneligini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözlesmesi’ni tek tara�ı ve haksız olarak feshetmesi 
ve/veya ISLETMECI tarafından feshedilmesine neden olması halinde, ISLETMECI, şayet Abone 
Kampanya kapsamında indirim taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, bu durumda, 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblag ile , (varsa) ödenmemis hizmet ücreti, (varsa) ödenmemiş kullanım dönemlerine ait ek 
paket  ücretleri, ve isbu taahhütname kapsamında alınmamıs olan baglantı ücreti, abone olunan 
katma degerli hizmetlerin ücretleri aboneden defaten tahsil edilir.

Kampanya kapsamında Abone cihaz faydasından yararlanıyorsa Abone’ye teslim edilen Cihaz’da 
arıza olusması durumunda veya Cihaz’la ilgili her türlü talepte/sikayette ilgili markanın yetkili teknik 
servisleri tarafından Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dahilindeki islemler yapılacaktır. Arıza durumunda 
ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve sikayette, Abone 444 1 444 numaralı çagrı merkezi üzerinden 
cihaz tedarikçisinin iletisim bilgilerine ulasabilir. Cihaz’a iliskin her türlü talep ve sikayetini 
ISLETMECI’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.

ISLETMECI resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik sartlardan ötürü isbu Kampanya 
sartlarında yapılan degisikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu degisiklikler, ISLETMECI 
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla degisiklik 
yürürlüge girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, 
ISLETMECI tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadıgı yönünde bir itirazda 
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle 
Kampanya Basvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen 
uygulamadan kaldırılması durumunda İSLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında indirimli 
taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için Abone’nin 
Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblagı 
Abone’den talep edecektir.

444 1 444 | turktelekom.com.tr



KAMPANYA KAPSAMINDA TERCİH ETTİĞİNİZ PAKET İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLODAN SEÇİM YAPINIZ.

TTNET A.Ş.’nin (İŞLETMECİ) Yazlık İnternet Paketleri Kampanyası’ndan (“Kampanya”), yeni 
Bireysel Aboneler (“Abone”)  aşağıdaki internet paketlerinden birini seçerek faydalanabilecektir.

Kampanyaya Kapsamında Sunulan  İnternet  Paketleri;

Kampanyaya Kapsamında Sunulan Yalın İnternet Paketleri;

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

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

** Tabloda belirtilen �yatlar 2,3 ve 6 aylık internet paketlerinin toplam paket ücretini göstermektedir.

Abone’nin varsa modem, varsa Katma Degerli Servis ücretinin minimum fatura bedelinin* altında 
kalması durumunda, ISLETMECI fatura göndermeyecektir. Tahsil edilmeyen tutarlar takip eden 
aylardaki, faturalara yansıtılacaktır. Aboneligin iptali durumunda ise tahsil edilmeyen ücretler 
(minimum fatura bedeli altında dahi olsa) faturalandırılır. (*Minimum fatura miktarı KDV dahil 15 
TL’dir. ISLETMECI bu miktarda degisiklik yapma hakkını saklı tutar)

Isbu Kampanya’dan kaynaklanan uyusmazlıklarda Abone tarafından imzalanan Internet Abonelik 
Sözlesmesi’nin Yazlık Internet Kampanyası Taahhütnamesi ile çelismeyen hükümleri geçerli olacak, 
ancak anılan sözlesmenin is bu taahhütname ile çelisen veya farklılık arz eden hükümlerinin olması 
halinde taahhütnamede yer alan sartlar ve hükümler aynen geçerli olacaktır.

Abone kampanya kosullarına ve kampanya dahilindeki internet tarifeleri, baglantı ücreti ve geçis 
ücreti ile ilgili güncel bilgilere www.turktelekom.com.tr adresinden ulasabilecektir.

Abone, isbu Taahhütname’de doldurulması gereken alanlarla ilgili verdigi bilgilerin yanlıs ya da eksik 
olmasının sonuçlarından bizzat sorumludur.

Isbu Taahhütname bir nüshası ISLETMECI’de kalacak diger nüshası Abone’ye verilecek sekilde 
düzenlenmistir.

Yukarıda belirtilen Kampanya kosullarını okudugumu, kabul ettigimi ve isbu Kampanya 
kapsamında asağıda isaret ettigim seçenek kapsamında yararlanmak istedigimi (asagıdaki 
seçeneklerden sadece bir tanesinin isaretlenmesi rica olunur.) kabul, beyan ve taahhüt ederim.

a) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) aylık internet paketinden 
yararlanmak istiyorum. ( )

b) Kampanya kapsamında yukarıdaki Tablo’da belirtilen ………..(………) internet paketinden 
yararlanmak istiyorum + isbu Kampanya Taahhütnamesi’nde belirtilen VDSL modemi indirimli 
taksitli olarak satın almak istiyorum. ( )

Yukarıdaki (b) bendini isaretlemis olmam durumunda 1 (bir) adet ……………………….. seri numaralı 
VDSL modemi isbu Taahhütname’nin imzalandıgı tarihte teslim aldıgımı beyan ve kabul ederim.

Talebim üzerine yapılan islemlere dair bilgilendirildim. İşbu Taahhütname metninin 1(bir) 
nüshasını elden teslim aldım.

ABONENİN
ADI : 
SOYADI : 
T.C. KİMLİK NO : 
TARİH :

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

Yeni aboneliklerde alınan (vergiler dahil) 264 TL (İkiyüzaltmışdört Türk Lirası) baglantı ücreti, 
Kampanya kapsamında ücretsizdir.

Kampanya kapsamında yalın internet paketleri tablosunda yer alan bedellere yalın internet aylık 
erisim ücreti vergiler dahil 15 TL (OnbesTürkLirası) ile Türk Telekomünikasyon A.S’de 
(“TürkTelekom”) sabit telefon hattı olmayan ve ISLETMECI evde internet hizmet abonesi olmayan 
yeni Abonelere bir defaya mahsus yansıtılan 10 TL (On Türk Lirası) Devre Hazırlama Ücreti dahildir.

Kampanya kapsamında istendiği takdirde satıs anında vergiler dahil rayiç bedeli 250-TL 
(Ikiyüzelli Türk Lirası) olan VDSL modem (“Cihaz”) taksitle alınabilir. Cihaz taksitleri Abone’nin 
hizmet faturasına ayrıca yansıtılacaktır.

Fiber altyapısı (FTTH) olan abonelere, sunulan HGW modem için Abone’lere işbu Kampanya 
kapsamındaki taahhüt süresinden bağımsız olarak internet Abonelikleri devam ettiği sürece 
internet hizmeti ücretlerine ek olarak, tüm vergiler dahil aylık 6 TL (AltıTürkLirası) modem 
kullanım ücreti, yansıtılacaktır.

Abonenin Türk Telekomünikasyon A.S’ den (“Türk Telekom”) ses hizmeti almıyor olmasıhalinde 
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.

Abone’nin tercih ettiği paket ücreti, aboneye işbu hizmetin verilmeye başladığı ay sonunda tek 
seferde faturasına yansıtılacak ve Abone paket süresi sona erene kadar hizmetten 
yararlanabilecektir. Seçilen paketin süresi sonunda Abone aksi yönde talebini iletmediği takdirde 
hattı dondurulacak ve  gelecek yıl aynı fatura döneminde yeniden aktif hale getirilerek hattın 
aktif edildigi tarihte yürürlükte olan güncel tarife ücreti üzerinden faturalandırma yapılacaktır.  
Abone, süreli paketin bitiminde paketini kullanmaya devam etmeyi veya hat dondurma 
yapılmamasını veya internet paketinin iptalini talep edebilir. Yazlık Internet Paketleri için paket 
süresince hat dondurma islemi yapılamamaktadır.

Varsa Katma Degerli Servis ücretlendirmelerine ait tutarlar ve modem taksidi takip eden ayda 
tahakkuk ettirilerek Abonenin faturasına yansıtılacaktır. Abonenin ileride servise sunulacak olan tüm 
Katma Değerli Servisler’den yararlanması halinde servislere ait ücretler, abonenin takip eden 
aylardaki faturalarına ayrıca yansıtılacaktır.

Isbu taahhütnameden kaynaklanan damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere, abonenin ilk 
faturasına yansıtılacaktır.

Abone Kampanya kapsamında tercih ettiği paket süresi boyunca Tarıfe/Paket değişikliği 
yapamaz. Ancak, almıs oldugu Yazlık Internet Paket’inin kullanımından ve tüm haklarından 
vazgeçerek Yazlık Internet Aboneligi’ni tamamen sona erdirebilir veya istedigi yeni bir pakete 
geçebilir. Her iki durumda da abone herhangi bir bedel iadesi talep edemez.

Abonenin, seçmiş olduğu paketin süresinden önce aboneligini sona erdirmesi ya da Yazlık 
Internet paketi dışındaki diğer internet paketlerinden birine geçis yapması halinde paket ücreti 
ile ilgili olarak Abone’ye geri ödeme yapılmayacaktır.

Abone, Internet Abonelik Sözlesmesi’nden veya isbu taahhütnameden dogan hak ve/veya 
yükümlülüklerini herhangi bir sekilde kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kisiye 
devredemeyecektir. Yazlık Internet paketi, paket süresinin sonuna kadar ilk baglantı yapılan 
adreste kullanılmalıdır. Baska bir adrese nakledilmesi mümkün degildir. Paket süresi dolmadan 
yürürlükteki Yazlık Internet paketi dısındaki diger kampanya paketlerine geçilirse, abonelik farklı bir 
adrese nakledilebilir. Abone, yeni paketin kullanıma alındıgı tarih itibariyle yeni paket üzerinden 
ücretlendirilir.

İSLETMECI tarafından internet hizmetinin teknik imkânsızlıklar nedeniyle Abone’nin hizmetten 
yararlandıgı yerde sürekli olarak verilememesi durumunda Abone’nin Kampanya’dan çıkması 
ve/veya Aboneligini iptal ettirmesi halinde, ISLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında 
indirimli taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblağı Abone’den talep edecektir.

Abone’nin Kampanya süresi tamamen dolmadan Kampanya kapsamından çıkması ve/veya 
aboneligini iptal etmesi ve/veya Abonelik Sözlesmesi’ni tek tara�ı ve haksız olarak feshetmesi 
ve/veya ISLETMECI tarafından feshedilmesine neden olması halinde, ISLETMECI, şayet Abone 
Kampanya kapsamında indirim taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, bu durumda, 
Abone’nin Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan 
meblag ile , (varsa) ödenmemis hizmet ücreti, (varsa) ödenmemiş kullanım dönemlerine ait ek 
paket  ücretleri, ve isbu taahhütname kapsamında alınmamıs olan baglantı ücreti, abone olunan 
katma degerli hizmetlerin ücretleri aboneden defaten tahsil edilir.

Kampanya kapsamında Abone cihaz faydasından yararlanıyorsa Abone’ye teslim edilen Cihaz’da 
arıza olusması durumunda veya Cihaz’la ilgili her türlü talepte/sikayette ilgili markanın yetkili teknik 
servisleri tarafından Cihaz’la ilgili garanti kapsamı dahilindeki islemler yapılacaktır. Arıza durumunda 
ve Cihaz ile ilgili her türlü talep ve sikayette, Abone 444 1 444 numaralı çagrı merkezi üzerinden 
cihaz tedarikçisinin iletisim bilgilerine ulasabilir. Cihaz’a iliskin her türlü talep ve sikayetini 
ISLETMECI’ye ve/veya Tedarikçi Firma’ya iletebilir.

ISLETMECI resmi ve adli makamların müdahalesi veya teknik sartlardan ötürü isbu Kampanya 
sartlarında yapılan degisikliklerden sorumlu tutulamaz. Söz konusu degisiklikler, ISLETMECI 
tarafından www.turktelekom.com.tr resmi internet sitesi üzerinden ve benzeri yollarla degisiklik 
yürürlüge girmeden önce mevzuata uygun olarak Abonelere duyurulur. Bu durumda, Abone, 
ISLETMECI tarafından bu yolla yapılan duyurulardan bilgisi olmadıgı yönünde bir itirazda 
bulunamaz. Kampanya’nın Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu tarafından herhangi bir nedenle 
Kampanya Basvuru Süresi veya Taahhüt Süresi tamamlanmadan önceki bir süreçte tamamen 
uygulamadan kaldırılması durumunda İSLETMECI, şayet Abone Kampanya kapsamında indirimli 
taksitli Cihaz faydasından yararlanıyorsa, cihazın mülkiyeti Abone’de kalacağı için Abone’nin 
Cihaz için ödedigi taksitlerin Cihaz’ın rayiç bedelinden çıkarılması sonucu çıkan meblagı 
Abone’den talep edecektir.

444 1 444 | turktelekom.com.tr
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