
 
 
                                          KURUMSAL PREMIUM METRO ETHERNET INTERNET 

KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (24 AY) 
 

KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ       

Kurum Adı       

Vergi Dairesi/No       

Yetkili İsim/Soyisim       

TC Kimlik No       

E-posta       

GSM No       

HİZMETİN VERİLECEĞİ ADRES       

Adres       

Semt       

İlçe       

İl        

Posta Kodu       

 

PREMIUM ME INTERNET PAKETLERİ   

Hız (Mbps)   Paket Fiyatı/AY   İndirim Tutarı/AY   Kampanyalı  Fiyat/AY  

❒       5                1.953,90 ₺                       644 ₺                            1.309,90 ₺  

❒     10                2.264,90 ₺                        736 ₺                            1.528,90 ₺  

❒     15                3.333,90 ₺                        1.104 ₺                            2.229,90 ₺  

❒     20                3.805,90 ₺                     1.254 ₺                            2.551,90 ₺  

❒     30                5.024,90 ₺                     1.656 ₺                            3.368,90 ₺  

❒     40                6.450,90 ₺                     2.381 ₺                            4.069,90 ₺  

❒     50                7.565,90 ₺                     2.783 ₺                            4.782,90 ₺  

❒     60                8.508,90 ₺                     3.139 ₺                            5.369,90 ₺  

❒     70 9.394,90 ₺                     3.462 ₺                            5.932,90 ₺  

❒     80              10.256,90 ₺                     3.783 ₺                            6.473,90₺  

❒     90                11.073,90 ₺                     4.083 ₺                            6.990,90 ₺  

❒   100              11.855,90 ₺                     4.370 ₺                            7.485,90 ₺  

❒   125              13.304,90 ₺                     4.911 ₺                            8.393,90 ₺  

❒   150              14.661,90 ₺                     5.405 ₺                            9.256,90 ₺  

❒   200           18.214,90 ₺                     6.716 ₺                            11.498,90 ₺  

 
EK SERVİSLER / HİZMET TİPİ  0-10Mbps   11-30Mbps   31-50Mbps   51-100Mbps   101-200Mbps  

     ❒    D-DOS KORUMA           220,9 ₺             543,9 ₺          829,9 ₺            1.466,9 ₺              3.430,9 ₺  

             ❒            FIREWALL             99 ₺             129 ₺             259 ₺               449 ₺                 659 ₺  

 ❒           HOT-SPOT             99 ₺             129 ₺             259 ₺               449 ₺                 659 ₺  

 
KAMPANYA KOŞULLARI 

Kampanya 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.Fiyatara KDV ve ÖİV dahildir.Kampanyadan Kurumsal Aboneler 24 ay taahhüt ile 

faydalanabilirler.Kurumsal Premium Metro Ethernet Internet Kampanyası ile Aboneler, ORIS Metro Ethernet altyapısı üzerinden 
Metro Ethernet erişimi ile altyapı sağlayıcı omurgasının erişim noktalarına bağlanarak ORIS Metro Ethernet Internet Hizmeti’nden 

faydalanabileceklerdir.  Kampanya kapsamında Aboneler işbu taahhütname içerisindeki tabloda belirtilen simetrik hız kapasitelerine 
sahip Metro Ethernet Internet Paketlerinden birini seçerek taahhüt süresince seçtikleri paket için belirtilen indirimli aylık bedel 

üzerinden faturalandırılır.Kampanya kapsamında en fazla 1.700 metre fiber optik tesisatı için 6.250 ₺’lik bağlantı ücreti (Fiber optik 
kablo&Tesis ve kurulum/devreye alma), Abone’den herhangi bir bedel talep edilmeksizin ORIS tarafından sübvanse edilecektir. Altyapı 
fizibilite çalışmasında Abone ile bağlantı sağlanabilir durumdaki en yakın altyapı sağlayıcı fiber optik tesisatı arasındaki mesafenin 1.700 
metreden fazla olması durumunda 1.700 metrenin üzerindeki mesafe için 3,90₺/metre bağlantı ücreti farkı 24 eşit taksit ile Aboneye 
yansıtılarak fatura edilecektir. Söz konusu bağlantı ücreti farkının oluşması durumunda, tahsis/tesis öncesinde ORIS tarafından 
Aboneye yazılı olarak bildirimde bulunulacak ve Abonenin onay vermesi durumunda işe başlanacaktır. Abonenin onay vermemesi veya 

teklifi kabul etmemesi durumunda iş iptal edilecek ve tarafların herhangi bir ticari sorumluluğu bulunmayacaktır.Kampanya 



 
 

kapsamındaki tüm internet paketlerine Metro Ethernet switch cihazı ile SFP kartı dahildir ve aylık 25₺ olarak 

faturalandırılır.Aboneler’in İnternet hizmetinden faydalanabilmesi için ayrıca Firewall (‘Güvenlik Duvarı’) cihazına/yazılımına sahip 

olması gerekir. Kampanya kapsamında Aboneler talep ederler ise ORIS’ten Firewall(‘PFSense’) hizmeti, D-DOS Koruma Hizmeti 
ve/veya HOT-SPOT hizmetleri alabilecek olup bu hizmetler  taahhütname içerisindeki tabloda belirtilen fiyatlar ile  aylık olarak 

Abone’ye faturalandırılacaktır.Abone’ye ait bağlantı adresindeki her türlü bina içi kablolama Abone’ye aittir.  ORIS tarafından 
kurulumu tamamlanarak kullanıma hazır olan hizmetin Abone’nin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeni ile Abone tarafından 

teslim alınmaması halinde Abone’nin bu kampanya şartlarını ihlal ettiği kabul edilecektir.İşbu Kampanya taahütnamesinin imza 
tarihinden itibaren en fazla 120 iş günü içerisinde ORIS tarafından İnternet Hizmeti kurulumlarının tamamlanması öngörülmektedir. 

Altyapı sağlayıcı tarafından resmi olarak belirtilen, ilave yatırım işlem/gerektiren durumlarda (kazı çalışması, fiber optik kablo için 

direk dikilmesi, kablo çekimi, teçhizat kurulumu, kart ilavesi vb.) tesisi süresi uzayabilecektir. Kampanya ile sağlanacak İnternet 
hizmeti kapsamında Aboneler kendi yerel şebeke ortamlarının ve uygulamalarının konfigürasyonlarını yaparlar. Aboneler, kendilerine 
ait hat ve sistemlerin ORIS’in kullanmakta olduğu sistem ve network yazılımları ile izlenebilmesi için gereken konfigürasyonların 

yapılmasına izin vereceklerdir.Kampanya ile sunulacak İnternet hizmeti kapsamında Aboneler, ORIS tarafından kendilerine verilen IP 
numaralarından yararlanırlar. Aboneler, kendi şebekelerinde özel IP adreslerini kullanıyorlarsa, ORIS omurgasına çıkış noktasında, 
gerekli NAT (Network Address Translation) işlemini kendi IP yönlendiricileri ya da kendi Firewall’ları üzerinde kendileri yapacaktır. 
Abone, işbu taahhütname konusu hizmetleri alırken, Internet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda herhangi bir 
amaçla toplu tanıtım, yüklü ve talep edilmeyen postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz, içinde hakaret, pornografi ve diğer yasa 
dışı mesajlar ile toplumun güvenliğini bozacak, anayasal rejim ve devlet aleyhine, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde veya toplumun 

genel ahlakına aykırı mesajlar gönderemez.  Abone, Internet kanalından bilgi edinme hizmetini alırken, yürürlükteki T.C. yasaları ve 
hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul  

eder.Abone’ler kampanya kapsamındaki hizmetler ile ilgili talep/şikayet  bildirimlerini Abone Yetkilisi aracılığı ile 7 gün 24 saat 0850 
470 0 724 nolu ORIS Destek Hattı’na telefon ile veya abonedestek@oristelekom.com e-posta  adresine göndererek ulaştırabilir ve kayıt 

açtırabilirler.  ORIS, açılan bu Abone kaydına en fazla 2(iki) saat içerisinde müdahale edecektir.  Abone, destek hizmetlerinde çağrı 
açtırmak için yetkilileri belirleyecek ve yazılı bir liste halinde ORIS’e sunacak olup; bu yetkililer her türlü problem, destek ve hizmet 
talebini, talebin kısa sürede yerine getirilmesi için  destek hattını arayarak ve/veya e-posta yoluyla bildirecek, çağrı açtıracaktır. Aksi 

halde ORIS gecikmeden sorumlu tutulamayacaktır. Kampanya ile sağlanan Hizmetler kapsamında ORIS, internet servisi kapsamında 
yurt içinde ve yurt dışında servis veren diğer operatörler tarafından anons edilen sitelere olan erişimlerdeki anonsu yapan 
operatörlerden kaynaklanan sorunlardan sorumlu değildir. ORIS tarafından anons edilen IP bloklarına, yurt içinde ve yurt dışında servis 

veren diğer operatörlerden kaynaklanan erişim problemlerinden ORIS sorumlu değildir.ORIS, gerekli durumlarda verilen servis ile 
ORIS yetki ve yönetimindeki tüm  cihazların  teknik konfigürasyon değiştirme ve yazılım güncelleme hakkını saklı tutar. Bu tip 

değişikliklerde, Abone’ye hizmete özgü varsa  SLA’i  çerçevesinde belirlenen süreler içinde ön bildirim yapılacaktır.  Abone, gerekli 
durumlarda kendi lokasyonunda bulunan ORIS’ e ait router, switch vb ekipmanların hizmet çerçevesinde fiziksel güvenliğinin 
sağlanması, jeneratör ve UPS korumalı enerji sağlanması, gereken soğutmanın ve gerekli kablolamanın  sağlanmasından ve 
korunmasından sorumludur. Gerekli ortamın sağlanamamasından doğacak olan hasar ve ilgili serviste yaşanan kesintiler Abone 

sorumluluğundadır.  ORIS, Abone’nin sunucularından, MÜŞTERİ yönetimindeki network cihazlarından, sistemlerinden ve 
kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemlerinden ve Abone sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemlerden sorumlu 
değildir. Aboneler, bu gibi durumlardan dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ORIS'ten herhangi bir hak ya da tazminat talep 

etmemeyi kabul ederler.Abonelerin taahhüt süresi dolmadan başka bir kampanyaya geçiş yapabilmesi, ancak bu kampanyadaki 

aboneliklerini kampanya koşullarında belirtilen usulle sona erdirerek mümkün olabilecektir. Abone’nin taahhüt süresi dolmadan 
Kampanya taahhütnamesini iptal etmesi durumunda kampanya kapsamında iptal tarihine kadar geçen süre boyunca yapılan 
indirimler, aylık cihaz bedellerinin ödenmemiş kalan tutarları, alınmayan Metro Ethernet bağlantı ücreti bedelleri ve diğer fayda 
bedellerinin tahsil edilmemiş tutarları toplamı Abone’ye ORIS tarafından faturalandırılır; bu tutarlar hiçbir zaman, iptal ettirilme 
tarihinden taahhüt süresi sonuna kadar olan dönem için seçilen paket kapsamında Abone tarafından ödenmesi gereken toplam tutarı 

aşmayacaktır. Abone söz konusu faturayı 7 iş günü içerisinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.Taahhüt süresi sona erdikten sonra 
Abone’nin Hizmet’leri almaya devam etmek istemesi halinde söz konusu hizmetler Abone’ye taahhütname içineki tabloda belirtilen 
ilgili paketteki standart Metro Ethernet İnternet Tarifesi aylık ücretleri üzerinden faturalandırılacaktır, ayrıca Abone yeni bir taahhüt 

vererek indirimli fiyatlardan yararlanabilecektir.Aboneler, ORIS Kurumsal Premium Metro Ethernet İnternet Kampanya koşullarını 
imzalayarak, kampanyaya katılmayı kabul ve taahhüt ederler. 

 
 

 
  

                                                                                                                                              

Tarih :   
 
 
                                       Abone  
                                     kaşe/imza 
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