KURUMSAL APN HİZMETİ
SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR
İşbu Kurumsal APN Hizmeti Sözleşmesi ("Sözleşme"), Aydınevler Mah. İnönü Cad.
No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe / İSTANBUL adresinde mukim Turkcell
İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) ile ……………………… adresinde mukim
…………... (“KURULUŞ”) arasında aşağıdaki kapsam ve şartlar altında imzalanmıştır.
TURKCELL ve KURULUŞ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.
MADDE 2. TANIMLAR
APN (Access Point Name)

Paket Veri İletişimi kullanıcılarının erişmek
istedikleri servis ve/veya dış şebekeyi (external
network) tanımlamaya yarayan mantıksal bir
kavramdır. Kullanıcı herhangi bir Paket Veri
İletişimi oturumunu, bir APN belirterek
başlatabilir ve bu APN sistem tarafından
çözümlenerek, gerekli erişim yönlendirmeleri
yapılır.

Intranet

KURULUŞ tarafından kullanılan kurum içi
bilgisayar şebekesidir.

İSS

İnternet Servis Sağlayıcı. İşbu Sözleşme
kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetinin
sunulabilmesi için gerekli olan internet erişimini
KURULUŞ’a sağlayan İnternet Servis Sağlayıcısı
İşletmecidir.

İşletmeci

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
telekomünikasyon hizmetleri yürütmek ve/veya
telekomünikasyon altyapısı kurmak ve işletmek
üzere yetkilendirilen sermaye şirketidir.

Kamu Görevlisi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan
memur, personel, üye, yönetici dahil ve fakat
bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü çalışanı,
kamu kurum ve kuruluşlarının temsilciliklerinde
görev yapan memur, personel, üye, yönetici dahil
ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü
çalışanı, kamu kurum ve/veya kuruluşu adına
ve/veya temsilen resmi olarak hareket etme
yetkisi bulunan herhangi bir kişiyi, siyasi parti
çalışanlarını ve/veya mensuplarını, kamu kurum
ve kuruluş ve/veya siyasi partilerde görev
yapmak üzere atanacak adayları, kamuya
ve/veya devlete ait herhangi bir okul, hastane ve
diğer kurum çalışanlarını ifade eder.
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Kiralık Hat

TURKCELL şebekesi ile Kurumsal Şebeke
arasında yapılacak fiziksel bağlantı için kullanılan
ve Türk Telekom tarafından işletilen hatlardır.

Kurumsal APN Hizmeti

TURKCELL’in, kendi altyapısı üzerinden
kurumsal
Abonelerine sunduğu mobil veri
iletişimi hizmetidir.

Kurumsal Şebeke

KURULUŞ’un,
kendi
kullanımındaki
taşınmazların dahilinde ve her bir taşınmazın
sınırları dışına taşmayan, münhasır olarak
KURULUŞ’un şahsi veya kurumsal ihtiyaçları
için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir
telekomünikasyon
hizmeti
verilmesinde
kullanılmayan kişisel telekomünikasyon tesisleri.

KURULUŞ Personeli/kullanıcı

KURULUŞ’un aldığı Kurumsal APN Hizmetini
kullanarak, intranet ve internet erişimi sağlaması
KURULUŞ
tarafından
uygun
bulunan
KURULUŞ personelidir.

MSISDN

TURKCELL’e tahsis edilmiş numara bloğunda
yer alan telefon numaralarıdır (Bu telefon
numaraları faturalı hatlara ait numaralardır).

Paket Veri İletişimi

GSM şebekesi üzerinden, mobil veri iletişimini
olanaklı kılan ve paket anahtarlamalı iletişim
metoduna dayanan veri iletişim teknolojisidir.
Veri, paketlere bölünerek, çeşitli ve tahsis
edilmemiş yollar üzerinden taşınır.

Personel Harici Kullanıcı

KURULUŞ Personeli dışındaki diğer tüm
kullanıcılardır.

Radius

Herhangi bir network servisini uzaktan
bağlanarak
kullanacak
kullanıcılar
için
geliştirilmiş ‘Uzaktan Kimlik Doğrulama’
protokolüdür.

Terminal

GSM şebekesinden hizmet alabilmek için son
kullanıcı tarafından kullanılan her türlü
donanımdır.

Türk Telekom

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’yi ifade eder.
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VPN

Özel Sanal Ağ (Virtual Private Network) İnternet
şebekesinde herkese açık olan iletişim altyapısını
kullanan ve izinsiz girişlere karşı korunan özel bir
veri ağıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu Sözleşme’nin konusu, TURKCELL’in KURULUŞ’a Kurumsal APN Hizmeti
sunması ve Taraflar’ın bu hizmetin sunulması ile ilgili karşılıklı hak ve
yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.
MADDE 4. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. TURKCELL, Kurumsal APN Hizmeti kapsamında, KURULUŞ tarafından
bildirilecek olan adette KURULUŞ Personeli ile Personel Harici kullanıcıların Ek-1’de
yer alan APN Kurumsal Bağlantı Prosedürüne uygun olarak Intranete ve
KURULUŞ’un kendisi üzerinden internete erişim sağlamaları amacına yönelik olarak,
KURULUŞ için özel bir APN’i işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve şartlarda
tanımlayacaktır.
4.2. TURKCELL, işbu Sözleşme kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetinin
sunulmasında yaşanan arızaların TURKCELL’e bildirilmesi için 24 saat hizmet
verecek şekilde “0532 757 57 57” telefon numarasını ve destech@turkcell.com.tr
adresini teknik destek hattı olarak tahsis edecektir. KURULUŞ, işbu Sözleşme
kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetinin sunulması sırasında meydana gelen arızaları,
işbu maddede tanımlanmış olan Teknik destek hattına iletecektir. Teknik destek hattı,
sadece KURULUŞ tarafından belirlenmiş ve TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmiş
olan KURULUŞ yetkili teknik personeli tarafından kullanılacaktır. Teknik destek hattı
kullanılmaksızın TURKCELL’e iletilen arızalar ve/veya bu arızaların KURULUŞ
tarafından TURKCELL’e bildirilmemiş bir yetkili personel tarafından iletilmesi
halinde, iletilen arızalar işbu Sözleşme kapsamında değerlendirilmeyecek ve
TURKCELL tarafından herhangi bir hizmet verilmeyecektir.
KURULUŞ,
TURKCELL’in, Teknik Destek hattına iletilen arızaların çözümüne ilişkin herhangi bir
taahhüt vermediğini kabul eder.
4.3. Kurumsal APN Hizmetinin sunulması sırasında Türk Telekom tarafından
işletilmekte olan altyapıdan ya da TURKCELL’in işletmekte olduğu altyapıdan
kaynaklanan herhangi bir arıza ya da mücbir sebep halleri ile bunlarla sınırlı olmakszın
TURKCELL’den kaynaklanmayan herhangi bir nedenle, işbu Sözleşme konusu
hizmetin sunulması kısmen ya da tamamen mümkün olamazsa, arızanın ortaya çıkışı,
geç giderilmesi ya da giderilmemesi nedeniyle doğacak zararlardan, KURULUŞ ve
üçüncü kişilerin talep ve iddialarından TURKCELL sorumlu olmayacaktır. Ancak
TURKCELL’in olası bir zarardan sorumlu olduğu anlamına gelmemek üzere,
TURKCELL, sadece kendisinden kaynaklı nedenlerle Sözleşme kapsamındaki
Kurumsal APN Hizmetini etkileyebilecek nitelikte olan ve 2 (iki) saati geçen arızaları,
Sözleşmenin 4.12 maddesinde belirtilen KURULUŞ Teknik destek hattına telefon ile
bildirilecektir. TURKCELL, arıza devam ettiği takdirde KURULUŞ’a her 2 (iki) saat
içinde arızanın giderilmesi ya da hangi durumda olduğu hakkında bilgi verecektir.
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4.4. TURKCELL, sinyal ile ilgili arızalar ve Türk Telekom tarafından işletilmekte olan
altyapıdan kaynaklanan arızalar hariç olmak üzere, KURULUŞ tarafından Teknik
destek hattına iletilen arızaların, kendisine iletilmesinden itibaren 2 (iki) saat içerisinde
çözülmesi için azami gayret gösterecektir. Söz konusu arızaların bu maddede belirtilen
süre içerisinde tamamen veya kısmen çözülememesi durumunda, arızaya ilişkin olarak
TURKCELL tarafından KURULUŞ’a e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Arızaların
tamamen veya kısmen giderilmemiş olması sebebiyle oluşacak zararlardan,
KURULUŞ ve üçüncü kişilerin talep ve iddialarından TURKCELL sorumlu değildir.
4.5. TURKCELL, Kurumsal APN Hizmetinin sunulması sırasında, Terminallerin GSM
şebekesi kapsama alanında olmaması, Kiralık Hatlardan kaynaklanan arızalar, İSS’den
kaynaklanan arızalar, Terminallerin ayarlarının doğru olmaması, onaylamadığı
Terminallerin kullanılması veya mücbir sebep halleri ile bunlarla sınırlı olmaksızın
kendisinden kaynaklanmayan durumlar nedeniyle yaşanan arızalardan dolayı meydana
gelecek zararlardan, KURULUŞ ve üçüncü kişilerin talep ve iddialarından sorumlu
tutulamaz.
4.6. TURKCELL, işbu Sözleşme kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetini, KURULUŞ
tarafından bildirilen ve gerekli tanımlamaları TURKCELL tarafından yapılan
MSISDN’leri kapsayacak şekilde sunacaktır. TURKCELL, KURULUŞ’un APN’ine
dahil edilmesini istediği MSISDN listesini kendisine yazılı olarak iletmesini takiben, 3
(üç) iş günü içerisinde gerekli tanımlamaları yapar. KURULUŞ, kendisi için özel olarak
tanımlanan APN’i, Personel Harici Kullanıcılara kullandırmak istemesi durumunda,
Kurumsal APN Hizmetinden yararlanmak isteyen kullanıcıların MSISDN listesini 3
(üç)
gün önceden TURKCELL’e bildirecektir. TURKCELL, bu listedeki
MSISDN’lerin gerekli APN tanımlamalarını, talebin kendisine iletilmesinden itibaren
3 (üç) gün içinde yapacaktır. KURULUŞ, söz konusu MSISDN listelerini
TURKCELL’e hatalı/eksik bildirmesi sebebiyle gerekli APN tanımlamalarının
yapılamaması durumunda TURKCELL’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul
beyan ve taahhüt eder.
4.7. TURKCELL, Kurumsal APN Hizmeti kapsamında, KURULUŞ Personeli ve
Personel Harici Kullanıcıların kullanmakta oldukları her bir MSISDN’e en fazla 10
(on)’ar adet APN tanımlaması yapabilecektir. TURKCELL, on (10) adet APN sınırının
aşılması sebebiyle, APN tanımlaması yapamadığı durumlarda, tanımlamanın neden
yapılamadığına ilişkin açıklamayı,10 (on) adet APN sınırının aşılmasına yol açacak
KURULUŞ talebinin kendisine ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde
KURULUŞ’a iletecektir.
4.8. TURKCELL, KURULUŞ ile Personel Harici Kullanıcılar arasında, Kurumsal
APN Hizmeti sunulması sırasında, ortaya çıkabilecek herhangi bir arıza nedeniyle
meydana gelen zararlardan, KURULUŞ ve üçüncü kişilerin talep ve iddialarından
hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
4.9. TURKCELL, işbu Sözleşme kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetini
etkileyebilecek nitelikte olan ve 2 (iki) saati geçmesi planlanan çalışmaları 1 (bir) gün

4/16

KURUMSAL APN HİZMETİ
SÖZLEŞMESİ
önceden, Sözleşmenin 4.12 maddesinde belirtilen KURULUŞ irtibat noktalarına
telefon ve/veya e-posta ile bildirecektir.
4.10. KURULUŞ, Kurumsal APN Hizmeti için TURKCELL’e Sözleşmenin 6.
maddesinde belirtilen ücreti ödeyecektir.
4.11. KURULUŞ, bağlantı tipi olarak Kiralık Hat ya da İSS üzerinden VPN bağlantısını
tercih edebilecektir. KURULUŞ’un Kiralık Hat bağlantısını tercih etmesi durumunda,
TURKCELL şebekesi ile Kurumsal Şebeke arasında, Kurumsal APN Hizmeti
kapsamında iletilecek verilerin iletim ve yönlendirilmesi TURKCELL tarafından
yetkilendirilmiş bir İşletmeci tarafından gerçekleştirilecektir. KURULUŞ, Kurumsal
APN Hizmetininin sunulmasını teminen, Kiralık Hat kurulumu için Türk Telekom’dan
gerekli her türlü izni almak, TURKCELL tarafından yetkilendirilmiş İşletmecilerin
KURULUŞ sistemlerinde gerekli işlem ve/veya çalışmaları yapmasına izin vermek,
kendi sistemleri ile bu İşletmecilerin transmisyon ekipmanları arasında gerekli
bağlantıları tesis etmek, bu İşletmeciler ile işbirliği yapmak, onlara gereken kolaylığı
sağlamak ve Kurumsal Şebeke ile TURKCELL tarafından yetkilendirilmiş İşletmecinin
transmisyon ekipmanlarına kadar, tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, Kiralık Hat
bağlantısını tesis etmek ile yükümlüdür. KURULUŞ, Kiralık Hat kurulumu yapılmadan
önce Türk Telekom’dan alınması gerekli her türlü izni aldıktan sonra, TURKCELL
tarafından yetkilendirilmiş İşletmeci tarafından söz konusu kurulumun yapılabilmesi
için, 4.2 maddede yer alan telefon numarasına ve e-mail yoluyla bilgi verecektir. Söz
konusu bildirimin zamanında ya da hiç yapılmamış olması halinde, Kiralık Hat
kurulumunun zamanında ya da hiç yapılmaması ile ilgili her türlü sorumluluk
KURULUŞ’a ait olup, KURULUŞ’un bu konuda herhangi bir itirazı veya
TURKCELL’den herhangi bir talebi olmayacaktır. KURULUŞ’un, internet üzerinden
VPN bağlantısını tercih etmesi durumunda, herhangi bir İSS üzerinden tanımlama
yapılması da dahil olmak üzere, bütün işler ve çalışmalar KURULUŞ’un
sorumluluğundadır. Sözleşmenin 4.11. maddesinde belirtilen bağlantı seçeneklerinden
hangisi tercih edilirse edilsin, bu bağlantılar sebebi ile ortaya çıkabilecek arızaların
neden olacağı zararlardan, KURULUŞ ve üçüncü kişilerin talep ve iddialarından
TURKCELL sorumlu değildir.
4.12. KURULUŞ, TURKCELL tarafından kendisine Kurumsal APN Hizmetinin
sunulması ile ilgili hususların bildirilmesi için 7 gün 24 saat sürekli ulaşılabilecek
şekilde hizmet verilmesini teminen, 0 532 XXXXXXX numaralı telefonu ve
“APNBildirim@XXXXXXXXXXXXXX” elektronik posta adresini, TURKCELL’e
teknik irtibat noktaları olarak bildirmiştir (aşağıda “KURULUŞ Teknik İrtibat
Noktaları” olarak anılacaktır). Taraflar, gerekli gördükleri takdirde, farklı ve/veya
başka kanallar tahsis edebilirler. KURULUŞ, KURULUŞ Teknik İrtibat Noktalarını
değiştirmek istediği takdirde, değişiklik yapılacağı tarihten yedi (7) gün önce
değişikliğe ilişkin her türlü bilgiyi ilgili Turkcell Kurumsal Hizmetler Satış
Yöneticisine, yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. KURULUŞ Teknik İrtibat
Noktaları, sadece TURKCELL yetkili teknik personeli tarafından iletilecek arızalar ve
şikayetler için kullanılacaktır.
4.13 KURULUŞ, Kurumsal APN Hizmetini kullanırken TURKCELL tarafından
uygunluğu onaylanmış mobil telefon ya da modem cihazı kullanmak zorundadır.
KURULUŞ’un kullanmış olduğu mobil telefon ya da modem cihazının TURKCELL

5/16

KURUMSAL APN HİZMETİ
SÖZLEŞMESİ
tarafından onaylanmış olması, söz konusu mobil telefon ya da modem cihazının
yürürlükteki mevzuatta öngörülen kriterlere uygun olduğu anlamına gelmez.
KURULUŞ, yürülükteki mevzuatta öngörülen kriterlere uygun mobil telefon ya da
modem cihazı kullanmak ile yükümlüdür. KURULUŞ, TURKCELL'den kullanacağı
Terminalin data bağlantı testlerinin yapılmasını isteyebilir. Bu durumda
KURULUŞ, Terminale ait gerekli teknik spesifikasyonu içeren dokümantasyon ve
yazılımı TURKCELL'e sağlayacaktır. Gerekli teknik spesifikasyonu içeren
dokümantasyon ve yazılımın KURULUŞ tarafından TURKCELL’e eksiksik ve doğru
şekilde sağlandığı tarihten itibaren 4 (dört) hafta içinde TURKCELL,
test konfigürasyonunu, yapılan testler ve test sonuçlarını KURULUŞ’a iletecektir.
TURKCELL tarafından yapılacak olan testler sırasında, KURULUŞ’a ait
cihaz/cihazlar nedeniyle ortaya çıkabilecek arızaların neden olduğu zararlardan hiçbir
şekilde TURKCELL sorumlu olmayacaktır.
4.14. KURULUŞ, TURKCELL’i hiçbir şekilde referans olarak gösteremez,
TURKCELL’e ait ticari unvan, marka ve logoları hiçbir şekilde ve hiçbir amaçla
kullanamaz, değiştiremez, başkalarına kullandıramaz.
4.15. Sözleşme kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetinin işletilmesi ile ilgili hususlar,
işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1 “Kurumsal APN Bağlantı ve İşletim
Prosedürü”nde düzenlenmiştir. Sözleşme ile Ek-1 hükümleri arasında bir çelişki olması
durumunda Sözleşme hükümleri geçerli kabul edilecektir.
4.16. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki Kurumsal APN Hizmetine ilişkin olarak
karşılıklı yapılması gereken konfigürasyon ayarlarında (IP adresi, Radius kullanımı ve
benzeri konularda) herhangi bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, 3 ( üç) iş
günü önceden, Sözleşmenin 4.2 ve 4.12 maddelerinde belirtilmiş olan e-posta
adreslerine yazılı bildirimde bulunacaklardır. Sözleşmenin 4.16. maddesinde belirtilen
ayarlar Taraflarca değişiklik taleplerinin iletilmesinden itibaren üç (3) iş günü içinde
yapılacaktır. Bu süre sonunda Taraflarca karşılıklı kabul testleri yapılarak
konfigürasyon güncellenecektir.
4.17. KURULUŞ, işbu Sözleşme kapsamında kendisine yüklenen yükümlülükleri
yerine getirmek için gerekli tüm hak ve yetkileri haiz olduğunu, işbu Sözleşme’nin
kendisinin, önceden hak sahipleri ve/veya üçüncü kişilerle akdedilmiş sözleşmelere,
mahkeme yahut idari ve icra organlarının kararlarına aykırı bulunmadığını ve bunları
ihlal etmediğini; işbu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla herhangi bir hak sahibi ve/veya
üçüncü şahsın haklarını ihlal etmediğini kabul ve beyan eder. Ayrıca KURULUŞ,
üçüncü kişilerle imzalamış olduğu sözleşmelerin ve/veya mevcut hukuki/ticari
ilişkilerinin işbu Sözleşme'nin ifasını etkiler nitelikte olmadığını, işbu Sözleşme'de
kendisine yüklenen edimlerin ifasına engel teşkil etmediğini kabul ve taahhüt eder.
4.18. KURULUŞ, ilgili mevzuat kapsamında TURKCELL, Sözleşme ve/veya buna
bağlı kurulan ticari ilişki ile ilgili bir açıklama yapmasının zorunlu olması halinde
TURKCELL’in önceden yazılı iznini almak zorundadır.
4.19. KURULUŞ’un işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetleri ile ilgili olarak; üçüncü
kişiler tarafından kendisi aleyhine açılmış herhangi bir dava/icra takibini derhal veya
kendisi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak herhangi bir dava/icra takibinde ise
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bu dava/takibi başlatmadan evvel TURKCELL’e yazılı bildirimde bulunacağını beyan,
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren bir (1) yıl olup KURULUŞ’un 6.3
maddesi kapsamında 12 aydan uzun bir süre için taahhüt vermesi durumunda
Sözleşmenin süresi taahhüt süresi kadar olacaktır. TURKCELL tarafından
Sözleşme'nin süresi sona ermeden diğer tarafa Sözleşme’nin süresinin uzamasına
ilişkin bir ihbarda bulunulması halinde, Sözleşme, ödeme hariç olmak üzere aynı
koşullarla birer yıl süreyle uzatılmış olur.
MADDE 6. MALİ HÜKÜMLER
MADDE 6.1 Kurumsal APN Servis Ücreti
KURULUŞ, işbu Sözleşme kapsamında yararlandığı Kurumsal APN Hizmeti için işbu
maddedeki tabloda belirtilen Kurumsal APN Servis Ücretini TURKCELL’e Sözleşme
süresince her ay, TURKCELL tarafından kendisine kesilecek olan fatura(lar)a istinaden
ödeyecektir. Sözleşme süresince her ay sonunda Sözleşme konusu Servise dahil olan
güncel hat sayısı TURKCELL tarafından tespit edilecek ve aşağıdaki baremli tabloda
bu hat sayısının karşısına denk gelen hat başına aylık bedel ile hat sayısının çarpılması
suretiyle bulunacak tutar, ilgili ayın faturasına karşılık olarak KURULUŞ tarafından
TURKCELL’e ödenecektir.
Kurumsal APN Servis Ücreti
Hat adedi
Hat başına KDV ve ÖİV dahil aylık bedel
0-1.000 hat
1 TL
1.001-10.000 hat
0,5 TL
10.001 hat ve üzeri
0,25 TL
MADDE 6.2 Mobil İnternet Kullanım Bedeli
KURULUŞ, Kurumsal APN Hizmeti kapsamındaki mobil internet kullanımlarına
karşılık TURKCELL’in yürürlükte bulunan ve KURULUŞ tarafından tercih edilen
mobil internet tarifesi üzerinden ücret ödeyecektir. KURULUŞ, söz konusu mobil
internet kullanımlarına ilişkin herhangi bir tarife seçmediği takdirde ücretlendirme,
TURKCELL’in “Bilgisayardan Internet Tarifesi” üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle,
gerek işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan, gerekse yürürlükte
kaldığı sürece TURKCELL tarafından çıkarılacak olan tarifeler ve bu tarifelerdeki
değişiklikler, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Kurumsal APN
Hizmeti kapsamındaki mobil internet kullanımlarına ilişkin KURULUŞ tarafından
ödenmesi gereken ücret, TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmeleri
uyarınca, KURULUŞ’a gönderilen faturaya yansıtılacaktır.
MADDE 6.3 Bağlantı Bedeli
6.3.1. KURULUŞ, Kiralık Hat ya da VPN bağlantısı ve KURULUŞ adına tahsis edilen
APN’in bedeli olarak, bir defaya mahsus olmak üzere, 6.1 ve 6.2 maddelerindeki
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ücretlere ilave olarak TURKCELL’e, KDV ve ÖİV dahil olmak üzere 1.000 TL
(BinTürkLirası) tutarında Bağlantı Bedelini, kendisine kesilecek fatura karşılığında ve
6.4 maddesinde belirtilen koşullarda ödeyecektir.
6.3.2. KURULUŞ’un, TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmeleri
uyarınca kendi üzerine kayıtlı ve KURULUŞ APN’ine tanımlı MSISDN’lerden, en az
100(yüz) tanesi için işbu Sözleşme süresince Kurumsal APN kullanım taahhüdünde
bulunması durumunda KURULUŞ, Sözleşmenin 6.3.1 maddesinde belirtilen Bağlantı
Bedelini ödemeyecektir. KURULUŞ, taahhüt vermeyi tercih etmesi durumunda,
taahhüt ettiği hat adedini işbu maddede belirtecektir. Sözleşme süresi içerisinde
KURULUŞ’un APN’nine tanımlı hat sayısının 100 (yüz) adetin altına düşmesi
durumunda ise TURKCELL KURULUŞ’a, 6.3.1 maddesinde bahsi geçen Bağlantı
Bedelini faturalayacaktır. Bu halde KURULUŞ, söz konusu faturayı 6.4 maddesinde
belirtilen koşullarda ödemekle yükümlüdür.
Taahhüt edilen hat sayısı

:

……

MADDE 6.4. KURULUŞ, işbu Sözleşmenin 6.1, 6.3.1 ve 6.3.2 maddeleri
kapsamındaki fatura(lar)ı, her bir fatura tarihinden itibaren 7(yedi) gün içerisinde
nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür. Her bir fatura tutarının belirtilen sürede
ödenmemesi durumunda, Sözleşme konusu Servis, TURKCELL tarafından herhangi
bir bildirime gerek kalmaksızın derhal durdurulacak ve faturanın üzerinde yer alan son
ödeme tarihinden itibaren fatura tutarına aylık %4 (dört) oranında gecikme faizi
uygulanacaktır.
MADDE 6.5. KURULUŞ’a işbu Sözleşme kapsamında tanımlanacak Kurumsal APN
isimleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
KURUMSAL
İSİMLERİ
…..
…
…..

APN

MADDE 6.6. KURULUŞ, yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi
veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya vergilerde meydana gelecek artışlar
sebebiyle TURKCELL’in Sözleşme konusu ürün/hizmetlerin kapsamları ve/veya
bedellerinde meydana gelecek değişiklikleri faturalara, makul bir süre önceden bilgi
verilmek koşuluyla değişiklikten sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren
yansıtabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 7. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
TURKCELL, KURULUŞ’a sahibi olduğu herhangi bir marka, patent, faydalı model,
endüstriyel tasarım, fikir ve sanat eseri üzerindeki herhangi bir fikri ve sınai hakkını,
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan herhangi bir mali veya manevi hakkını
devretmemekte ve/veya kullanım izni vermemektedir.
MADDE 8. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK VE FESİH
MADDE 8.1 Süreli Fesih
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8.1.1. TURKCELL, herhangi bir sebep göstermeksizin 15(onbeş) gün önceden yazılı
bildirimde bulunmak kaydı ile, işbu Sözleşme'yi dilediği zaman tek taraflı olarak
tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.
8.1.2. KURULUŞ’un, işbu Sözleşme'nin hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi
halinde, TURKCELL yazılı ihtarla bu ihlale 7 (yedi) gün içinde son verilmesini talep
eder. Bu 7 (yedi) günlük süre sonunda ihlale son verilmemesi halinde, sayılanlarla
sınırlı olmaksızın tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin Sözleşme TURKCELL’in
yapacağı yazılı bir bildirimle veya derhal feshedilebilir.
MADDE 8.2. Derhal Fesih
8.2.1. KURULUŞ’un kendisinin, grup ve/veya iştirak şirketlerinin ve/veya bunların
ortaklarının, çalışanlarının, yetkililerinin, yönetim kurulu üyelerinin, danışmanlarının,
tedarikçilerinin ve/veya bunları temsil ve ilzama yetkili kişilerin; suç teşkil edecek
nitelikte ilgili mevzuat kapsamında ulusal/uluslararası güvenliği, kamu düzenini ihlal
eden faaliyet ve eylemlerde bulunduklarına ve/veya anılan faaliyetlerde bulunan kişi
veya kurumlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde bulunduklarının
TURKCELL tarafından değerlendirilmesi ve/veya buna ilişkin herhangi bir resmi
makam kararının (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, gerçek kişiler hakkında gözaltı,
tutuklanma, hükümlülük kararı verilmesi; tüzel kişilere ise kayyum atanması hakkında
karar verilmesi v.b.) alınmış olması halinde TURKCELL’ın işbu Sözleşme'yi ve
Taraflar arasında akdedilmiş tüm sözleşmeleri tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin,
tek taraflı derhal fesih hakkı saklıdır.
8.2.2. TURKCELL'in kontrolü dışında Taraflar’dan birine yönelik gerçekleşen
operasyonel problemlere ve/veya üçüncü kişilerden gelebilecek bilişim sistemlerine
yönelik hukuka aykırı müdahalelere, sanal(siber) saldırı eylemlerine vs. maruz kalması
veya bunlara maruz kalmasa dahi bu tür tehlikelerin/olayların gerçekleşebileceği
şüphesinin doğması halinde TURKCELL 'in her ne nam altında olursa olsun herhangi
bir tazminat, ceza, zarar, kayıp, masraf, kar kaybı, bedel vs. ödemeksizin işbu Sözleşme
konusu hizmeti geçici veya tamamen durdurma veya durdurulmasını KURULUŞ’tan
talep etme veya tek taraflı derhal fesih hakkı saklıdır.
8.2.3. KURULUŞ'un aleyhine iflas kararı alınması, hakkında iflas erteleme kararının
verilmesi, konkordato ilan edilmesi, borçlarını ödemede acze düşmesi, kayyum
atanması, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesi, KURULUŞ 'un mahkeme
kararlarına riayet etmemesi, ortaklık yapısının ve/ veya ortaklarının değişmesi halinde
(grup şirketlerde bağlı şirket(ler), hakim şirket ya da iştirak şirketleri arasında
gerçekleşecek hisse devirleri de dahil olmak üzere), TURKCELL'in işbu Sözleşme'yi
herhangi bir tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin tek taraflı derhal fesih hakkı
saklıdır.
MADDE 8.3. Feshin/Sona Ermenin Sonuçları
8.3.1. Sözleşme'nin herhangi bir sebeple feshedilmesi veya süresinden önce sona
ermesi halinde KURULUŞ varsa gizli bilgi niteliğindeki belgeleri TURKCELL'e fesih
tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde iade edeceğini, TURKCELL'in fesih nedeniyle
ortaya çıkmış her türlü zararını da ilk talep halinde herhangi bir hüküm istihsaline gerek
kalmaksızın tazmin edeceğini, TURKCELL aleyhine sonuç doğurabilecek herhangi bir
eylem ve/veya işlem gerçekleştirmeyeceğini gayrı kabili rücu kabul beyan ve taahhüt
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eder. KURULUŞ masraf ve harcamalar yaptığı gerekçesiyle iade edilecek bedelden her
ne ad altında olursa olsun herhangi bir bedel mahsubu ve indirimi yapamaz; takas ileri
süremez.
8.3.2. Sözleşme'nin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi, Taraflar’ın fesih anına
kadarki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
8.3.3.İşbu Sözleşme'nin feshedilmesi durumunda dahi Sözleşme'deki gizliliğe dair
yükümlülükler yürürlükte kalmaya devam edecektir.
MADDE 9. SORUMLULUK/TAZMİNAT
9.1. İşbu Sözleşme kapsamında KURULUŞ’un taahhüt ve yükümlülükleri nedeniyle
TURKCELL’a yönlendirilebilecek her türlü iddia ve talebin tek muhatabı KURULUŞ
olup, bu kapsamda TURKCELL’e katlanmak zorunda kalacağı idari, adli para cezasına
veya üçüncü kişilere ödenecek tazminat vs dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her
türlü doğrudan ve dolaylı zararı KURULUŞ’a rücu edilecektir.
İşbu halde tek muhatap ve asıl sorumlu KURULUŞ olup, herhangi bir sebeple söz
konusu tutarları TURKCELL’e rücu etmeyecektir.
9.2. KURULUŞ, kusuru olsun/olmasın taahhüt ve yükümlülüklerine aykırılıkları
nedeniyle TURKCELL’in uğrayabileceği her türlü zararı, ilk talebi üzerine, başka bir
hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ödeyecektir.
9.3. KURULUŞ, Sözleşme süresi içinde, TURKCELL’den her ne nam altında olursa
olsun alacak/kar kaybı/varsa ortaya çıkmış zarar vs ye yönelik olarak herhangi bir
talepte bulunmayacağına ilişkin feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshedilmesi ve/veya TURKCELL’in işbu
Sözleşme kapsamında kendisine tanınan herhangi bir fesih hakkını kullanmaksızın
Sözleşme süresi içinde, (a) Sözleşme’de belirtilen cezai şart ve tazminat dahil tüm hak,
alacak ve zararlarını, (i) KURULUŞ’un ibraz etmiş olduğu varsa teminat mektubunu
nakde çevirmek ve/veya (ii) nakden talep etmek ve/veya (iii) KURULUŞ’un varsa
alacaklarından mahsup etmek suretiyle tahsil etme veya (b) KURULUŞ’un varsa
TURKCELL’den olan alacaklarını geçici olarak durdurma hakkı saklıdır.
MADDE 9.5. Sorumluluk Sınırlandırılması
KURULUŞ, TURKCELL’ın işbu Sözleşme nezdinde
i. Dolaylı zarar, kar kaybı, gelir kaybı, müşteri kaybı ile üçüncü kişilerden veya üçüncü
kişilerin talebi nedeni ile gelebilecek her türlü dava, talep, iddia ve bu kapsamdaki dava
ve avukat ücretleri dâhil tüm masraflara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını,
ii. Sadece kesinleşmiş mahkeme kararıyla tespit edilen yukarıdaki i. bendi haricindeki
doğrudan zararlardan (dava ve avukatlık ücretleri vesair masraflar dahil olmak üzere)
işbu Sözleşme konusu Kurumsal APN hizmetine ilişkin ilgili aydaki fatura bedeli ile
sınırlı olmak kaydı ile sorumlu olduğunu
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 10. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE
10.1 İşbu Sözleşme ile kurulan ticari ilişkileri devam ettiği süre boyunca; KURULUŞ
veya doğrudan veya dolaylı hissedarlarının, çalışanlarının, yöneticilerinin veya bu
sözleşme ile bağlantılı olarak kullandığı danışmanlar, yükleniciler ve taşeronlar dahil
ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin (“Ekosistem”)
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rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yürürlükteki yerel mevzuat ve ABD’de yürürlükte olan
Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (Foreign
Corrupt Practices Act) dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki
uluslararası mevzuata (“Mevzuat”) uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.2 KURULUŞ doğrudan veya Ekosistem’i aracılığı ile dolaylı olarak, herhangi bir
Kamu Görevlisi’ne rüşvet veya hukuka aykırı ödemeler teklif ve/veya taahhüt
etmeyeceğini, bu tür ödemeler yapmayacağını ve/veya teklif veya vaat edilen bu tür
ödemeleri kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.3 KURULUŞ, Sözleşme çerçevesinde yapılan alım-satım işlemleri, ödemeler,
masraflar vb. belge ve kayıtların kendine sunulması ile ilgili Grup Şirketleri’nin talepte
bulunması halinde, Grup Şirketleri’nin bu kapsamdaki taleplerini karşılamak
hususunda iyi niyetli ve iş birliği içerisinde davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.4 KURULUŞ işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir Kamu Görevlisi’ne istihdam
olanağı sağlanması ve/veya sağlanacak olması halinde Grup Şirketlerine derhal yazılı
bildirimde bulunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.5 KURULUŞ’un veya Ekosistemi’nin Mevzuat’a aykırı davranıldığının tespiti
halinde Grup Şirketleri işbu Sözleşme’yi derhal fesih hakkını haizdir.
MADDE 11. GENEL HÜKÜMLER
11.1. Gizlilik
Taraflar arasında imzalanmış ve yürürlükte olan herhangi bir Gizlilik Sözleşmesi
olması halinde Gizli Bilgi’ye ilişkin tüm hususlarda Gizlilik Sözleşmesinin hükümleri
geçerli olacaktır. (Bu Sözleşme kapsamı dışında belirli bir iş özelinde imzalanmış olan
Gizlilik Sözleşmeleri hariç olmak üzere). Böyle bir Gizlilik Sözleşmesinin
bulunmaması veya Gizlilik Sözleşmesinin feshedilmesi veya hükümsüz kalması
durumunda aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır.
Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri, danışman, taşeron, vekillerince diğer
tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot,
ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer
her türlü yenilik ve Taraflar’ın aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü
yoldan öğrendikleri/öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile aboneler ve
abonelere sunulan hizmetler ile ilgili her türlü bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.
Taraflar’dan her biri diğer taraf hakkında bu Sözleşme ile ilgili ve/veya Sözleşme’nin
ifası dolayısıyla öğrendiği/öğreneceği, üçüncü kişilerce yasal yollarla bilinenler
dışındaki, Taraflar arasında gizli olduğu bildirilsin ya da bildirilmesin tüm bilgileri
gizli veya ticari sır olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, yasal zorunluluklar hariç diğer
tarafın yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya
duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt ederler.
Sözleşmenin kendisi ve içeriği Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca
kamuya açıklanmış bilgi sayılıncaya kadar muhatap(lar)ı tarafından saklı tutulması
gereken İÇSEL BİLGİ içerebilir. İçsel bilgi, SPK’nun II-15.1 sayılı tebliği
çerçevesinde sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını
etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi olarak tanımlanmıştır. Saklılık
durumuna riayet edilmemesi halinde idari ve/veya cezai yaptırımlarla karşılaşılabilir.
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MADDE 11.2. Mücbir Sebep
Taraflar’ın tamamının veya herhangi birinin sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri
kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak ve/veya imkansız kılacak
şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın halleri,
hükümet ve idari makam kararları, mevzuat değişiklikleri ve benzeri haller mücbir
sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar, yükümlülüklerini yerine
getirmemeleri sebebiyle birbirlerine karşı sorumlu olmayacaktır. İşbu Sözleşme
kapsamındaki ödeme yükümlülükleri işbu maddenin istisnası olup, Mücbir Sebep’in
varlığı halinde dahi KURULUŞ’un, Mücbir Sebep’in vukuu bulduğu ana kadar yapılan
iş ve işlemler sebebiyle doğan borcuna ilişkin ödeme yükümlülüğü devam edecektir.
Sözleşmedeki gizlilik hükümleri mücbir sebep halinde dahi geçerli ve bağlayıcı olmaya
devam edecektir.
MADDE 11.3. Devir ve Temlik
KURULUŞ, TURKCELL’in yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme'yi her ne surette
olursa olsun üçüncü kişilere devredemeyecek, herhangi bir sebeple üçüncü bir kişiyi bu
Sözleşme’de ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve
alacaklarına ortak edemeyecek ve bu hak ve alacaklarını üçüncü kişilere temlik
edemeyecektir.
TURKCELL, her zaman için işbu Sözleşme'yi veya Sözleşme’deki hak ve alacaklarını
üçüncü kişilere devretme/temlik etme hakkına sahiptir.
MADDE 11.4. İbra
KURULUŞ, TURKCELL ile işbu Sözleşme’nin yürürlük tarihinden önce kurulmuş her
türlü sözleşmesel/ticari ilişki çerçevesinde, TURKCELL’in bu kapsamdaki tüm edim
ve yükümlülüklerini tam, zamanında ve gereği gibi yerine getirdiğini, bu nedenle
TURKCELL’in her ne ad altında olursa olsun herhangi bir yükümlülük ve
sorumluluğunun kalmadığını, TURKCELL’tan herhangi bir nam altında alacak, hak
iddia etmeyeceğini; herhangi bir hak ya da alacağı olsa dahi bu hak ve alacaklarından
ve bunlara ilişkin her türlü iddia, talep ve davadan peşinen feragat ettiğini, bu sebeple
TURKCELL’ı en geniş anlamda ibra ettiğini kesin, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan
ve taahhüt eder.
MADDE 11.5. Tebligat
Taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlar/ihtarlar işbu Sözleşmenin Taraflar
maddesinde yazılı adreslere iadeli taahhütlü posta, kayıtlı elektronik posta, noter
vasıtası veya elden imza karşılığı teslim ile yapılacaktır. Adres değişikliği yazılı olarak
bildirilmediği sürece işbu Sözleşmedeki adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.
MADDE 11.6. Feragat
Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamında kendisine tanınmış olan hak ve
yetkilerden birisini kullanmamış olması, söz konusu hak veya yetkiden feragat etmiş
bulunduğu ve dolayısıyla bu hak veya yetkinin ortadan kalktığı şekilde yorumlanamaz;
ayrıca bu durum Taraflar arasında ticari bir teamülün doğumuna da kaynaklık edemez.
MADDE 11.7. Sözleşmenin Uygulama Esasları
İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri ve Ekleri ayrı ayrı işlem görür kabul edilmektedir ve
herhangi bir neden ile Sözleşme ve Eklerin hükümlerinden biri veya birkaçı iptal
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edilmek durumunda kalınır veya uygulanamaz hale gelir ise, bu durum Sözleşme'nin
tamamının iptali anlamına gelmeyecek ve Sözleşme'nin tüm diğer maddeleri ayrı ayrı
geçerli olmaya devam edecektir.
MADDE 11.8. Vergiler
İşbu Sözleşme'nin imzasından doğacak her türlü vergi (damga vergisi dahil), resim,
harç vb tutarı KURULUŞ tarafından ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde ödenecektir.
Ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda her türlü sorumluluk KURULUŞ 'a aittir
ve bu konuyla ilgili TURKCELL’in uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan KURULUŞ
tarafından karşılanacaktır. KURULUŞ, söz konusu tutarların eksiksiz ve zamanında
beyan edilip ödendiğini tevsik edici belge veya bilgiyi (sözleşmeye vurulan damga
vergisi kaşesi, tahakkuk belgesi, vergi dairesi alındısı, vergi tahsil alındısı, damga
vergisi defter sayfa fotokopisi, damga vergisi beyannamesi v.s), Sözleşme'nin imza
tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde TURKCELL’e iletecektir.
MADDE 11.9. Kayıtların Geçerliliği
KURULUŞ, işbu Sözleşme'den veya işbu Sözleşme'nin ifasından doğabilecek
ihtilaflarda, TURKCELL kayıtları ile çelişki halinde sadece TURKCELL’in ticari
defter ve kayıtları ile dijital kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olduğunu ve kesin delil teşkil
edeceğini, TURKCELL’i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin Hukuk
Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 11.10. Uyuşmazlıkların Çözümü
Taraflar, meydana gelebilecek anlaşmazlıkları karşılıklı görüşmeler ve iyi niyet
çerçevesinde çözebilmek için azami seviyede çaba göstereceklerdir. Taraflar arasında
işbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku
uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 11.11. Yürürlük
Taraflar işbu Sözleşme’yi okuduklarını, anladıklarını, müzakere ettiklerini ve bu
kapsamda işbu Sözleşmenin her bir maddesini ayrı ayrı kabul ettiklerini beyan ederler.
13 (on üç) sayfa ve 11(onbir) madde ve …. (……) ekten oluşan işbu Sözleşme,
……………… tarihinde 1(bir) asıl olarak düzenlenmiş ve Tarafların yetkili
temsilcilerince imzalanmıştır. Sözleşmenin aslı TURKCELL’de kalacaktır.
Ek 1: Kurumsal APN Bağlantı ve İşletim Prosedürü
Ek 2: KURULUŞ İmza Sirküleri
TURKCELL
HİZMETLERİ A.Ş

İLETİŞİM ………………..
………..
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KURUMSAL
PROSEDÜRÜ

APN

EK-1
BAĞLANTI

VE

İŞLETİM

İşbu Ek 1, KURULUŞ ile TURKCELL arasında imzalanan Sözleşmeye ek olarak
hazırlanmış olup işbu Ek ve Sözleşme birlikte hüküm edeceklerdir.
MADDE 1. KONU
Bu prosedürün (aşağıda “Prosedür” olarak anılacaktır) konusu, TURKCELL
Kurumsal APN Hizmetinden yararlanmak isteyen KURULUŞ için, olası bağlantı
seçeneklerini ve yöntemlerini belirlemektir. Bu Prosedür ile Sözleşme hükümleri
arasında bir çelişki olması durumunda Sözleşme hükümleri geçerli kabul edilecektir.
Bu Prosedürde düzenlenmeyen bütün hususlarda, Sözleşme hükümleri geçerli
olacaktır.
MADDE 2. KAPSAM
Bu Prosedür, TURKCELL’den Kurumsal APN Hizmeti almak isteyen KURULUŞ
arasındaki, teknik olarak yapılması gereken altyapı ve konfigürasyon gibi unsurları
kapsamaktadır.
MADDE 3. ERİŞİM BİÇİMİ
Kurumsal APN Hizmetinden yararlanmak isteyen KURULUŞ’un Intraneti ile
TURKCELL GSN düğümü arasında fiziksel bir medya aracılığıyla bağlantı saglanması
gerekir. Bu bağlantı:
a) İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) üzerinden VPN oluşturmak; veya
b) Karasal Hatlar Üzerinden Veri İletim Hizmeti lisansına (KHÜVİ) sahip ve
TURKCELL tarafından yetkilendirilmiş bir İşletmeci vasıtasıyla, Kiralık Hat üzerinden
TURKCELL şebekesine bağlanmak,
şeklinde gerçekleştirilebilir.
Prosedürün bu maddesinde belirtilen Baglantılardan hangisi tercih edilirse edilsin, ‘IP
numarası atama’ ve yetkilendirme/kontrol (AAA : Authentication, Authorization,
Accounting) işlevleri, ve benzeri işlevler KURULUŞ’un sorumluluğunda olacak ve
KURULUŞ’un kendi şebekesine kurduğu bir Radius server aracılığıyla sağlanacaktır.
MADDE 4. İSS ÜZERİNDEN VPN OLUŞTURMA
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KURULUŞ’un, internet üzerinden VPN bağlantısını tercih etmesi durumunda,
herhangi bir İSS üzerinden tanımlama yapılması da dahil olmak üzere, bütün işler ve
çalışmalar KURULUŞ’un sorumluluğundadır.
MADDE 5. KİRALIK HAT
KURULUŞ, kendi şebekesinin çıkışından istediği miktardaki bant genişliğini
sağlayacak Kiralık Hattı Türk Telekom’dan veya Telekomünikasyon Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş bir altyapı İşletmecisinden temin etmek ile yükümlüdür.
KURULUŞ, bu şekilde temin edeceği Kiralık Hat ile TURKCELL Maltepe tesislerinde
bulunan KHÜVİ lisansına sahip İşletmecinin transmisyon cihazına bağlanır ve bu
sayede TURKCELL’in ekipmanı üzerinden Kurumsal APN ana altyapısına kadar
ulaşır. Kurumsal APN verisi, bu bağlantılar üzerinde TURKCELL APN Platform
(GSN) ile Kurumsal Şebeke arasında yine bir tünel kurularak iletilir. KURULUŞ’un
Kiralık Hat bağlantısını tercih etmesi durumunda, TURKCELL şebekesi ile Kurumsal
Şebeke arasında, Kurumsal APN Hizmeti kapsamında iletilecek verilerin iletim ve
yönlendirilmesi TURKCELL tarafından yetkilendirilmiş bir İşletmeci tarafından
gerçekleştirilecektir. Bu şekilde bağlantı yapılabilmesi için, KHÜVİ Lisansına sahip
İşletmeciye, TURKCELL tarafından yetki verilmiş olması şarttır.
MADDE 6. KURUMSAL APN BAĞLANTILARINDA VERİ GÜVENLİĞİ
Mobil cihazdan TURKCELL APN Düğümüne (GSN) kadar olan kısımda standart
GSM güvenlik protokolleri geçerlidir.
TURKCELL APN Düğümünden Kurumsal Şebekeye kadar olan kısımda ise şifreleme
içermeyen tünel veya IPSec kriptolaması uygulanan VPN kullanılır. Bunun
uygulanması Kurumsal Şebekede bağlantıyı sağlayan ekipmanın gerekli özellikleri
sağlamasına bağlıdır.
MADDE 7. TURKCELL APN ŞEBEKESİ VE KURUMSAL ŞEBEKE
ARASINDAKİ BAĞLANTIDA YÜKÜMLÜLÜKLER
İSS üzerinden VPN yapılması yönteminde, KURULUŞ’un İSS ile bağlantı sağlaması
KURULUŞ’un sorumluluğundadır. KURULUŞ, kendi şebekesinin giriş noktasında
VPN tünelleme ve IPSec güvenlik fonksiyonlarını destekleyen bir donanım (router)
sağlamalıdır.
Kiralık Hat yöntemiyle bağlantı durumunda, KURULUŞ’un kendi şebeke girişinden
istediği bant genişliğinde bir Kiralık Hattı, Türk Telekom’dan veya Telekomünikasyon
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir altyapı İşletmecisi aracılığıyla, TURKCELL
Maltepe tesislerine kadar tesis etmesi gerekmektedir. KURULUŞ, kendi şebekesinin
giriş noktasında VPN tünelleme ve isteniyorsa IPSec güvenlik fonksiyonlarını
destekleyen bir donanım (router) sağlamalıdır.
KURULUŞ, hangi şekilde bağlantı olursa olsun, APN erişiminde kullanılacak
“dinamik IP numarası ataması” fonksiyonunu kendi şebekesinde kuracagi bir sunucu
(Radius server) marifetiyle sağlamakla yükümlüdür. KURULUŞ, Kullanacağı IP
aralığını da kendi gereksinimlerine göre belirleyebilir.
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KURULUŞ, bu Prosedürün 3 üncü maddesinde belirtilen bağlantılardan hangisini
tercih ederse etsin, APN erişimde kullanacagi yetkilendirme/kontrol- kullanıcı
adı/şifresi- (AAA: Authentication, Authorization, Accounting) işlevlerini, kendi
şebekesine kurduğu bir sunucu (Radius server) aracılığıyla sağlamalıdır.
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