KURUMSAL KONTRATLI SUPERBOX TAK ÇALIŞTIR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 07.04.2022
tarihinden itibaren düzenlemekte olan KURUMSAL KONTRATLI SUPERBOX TAK ÇALIŞTIR
KAMPANYASI’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır) “kurumsal abone” olarak yararlanmak
istememiz sebebiyle;
1- Turkcell Finansman A.Ş. (“TFŞ”) ile anlaşmalı tüm TURKCELL Kurumsal Çözüm Merkezleri
(”KÇM”) (bundan böyle her ikisi birden “Satış Noktaları” olarak anılacaktır.) üzerinden tüketici
finansmanı kredili ödeme tipi ile (“Finansman Kredili Ödeme”) başvuruda bulunabileceğimizi
bildiğimizi,
2- Kampanya kapsamında sunulan cihaz (“Cihaz”) için “Limit Puan Uygulaması” bulunduğunu, Limit
Puan Uygulaması kapsamında TCKN ve Vergi Kimlik Numarası (“VKN”) ile adımıza kayıtlı tüm
hatlarımızın ödeme davranışları, abonelik yaşı, kullanım alışkanlıkları ve fatura tutarları üzerinden bir
limit puan belirleneceğini, işbu Kampanya’ya katılımımızın söz konusu limit puana bağlı olacağını,
limit puanımızın, en az Cihaz için belirlenen cihaz limit puanı kadar olmaması durumunda Limit Puan
Uygulaması yerine, gerekli koşulları sağlamamız halinde Ön Ödeme veya Finansman kredili ödeme
seçeneklerinden birini tercih edebilme imkanımız bulunduğunu,
3- Kampanya kapsamında Cihaz için belirlenmiş ve www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen “Yeni
Müşteri Paketlerini”, sadece yeni tesis edilen üzerimize kayıtlı faturalı hatlarla birlikte alabileceğimizi,
işbu maddede belirtilen şekilde hareket etmediğimiz takdirde işbu Taahhütname’deki faydalardan
yararlanamayacağımızı bildiğimizi,
4- İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı internet ve data iletiminde
kullanılan TURKCELL faturalı hattı (“Data Hattı/Hat”) Ek-1’de beyan ettiğimizi, bu hatta Ek-1’de
seçimimizi beyan ettiğimiz Superbox Tak Çalıştır Paketinin (“Superbox İnternet Paketi/Paket”)
tanımlanacağını, Paket’in TURKCELL tarafından aktive edilmesinden itibaren seçilen Taahhüt
Süresi (“Paket Taahhüt Süresi”) boyunca Hattımıza tanımlanacağını, Paket Taahhüt Süresi’nin;
Ek-1’de beyan edilen fatura dönemine, seçilen Paket’in tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine
kadar geçen gün kadar sürenin eklenmesi ile oluşacağını, Kampanya kapsamında seçtiğimiz Paket’in
Taahhüt Süresi boyunca Hattımızın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Paket Taahhüt Süresi
sonunda Kampanya’nın sona ereceğini, Kampanya kapsamında (i) Paket’in tanımlandığı günden
ilk fatura dönemine kadar olan süre için, Paket’in Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı ve
Paket’ten yapılan kulanım miktarı esas alınarak yapılacak hesaplama neticesinde bulunacak
ücretin ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına ve (ii) Paket’in tanımlandığı günden sonraki ilk
fatura döneminden itibaren Paket Taahhüt Süresi içindeki her bir fatura döneminde Ek-1’in (A)
bendindeki tabloda yer alan Paket ücretinin yansıtılacağını,
5- İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde yer alan Paket ücretine ek olarak, Paket Taahhüt Süresi’nin
ilk 12 (oniki) fatura döneminde, yeni tesis özel iletişim vergisi ve telsiz ruhsatname ücretinin
ayrı ayrı olmak üzere eşit taksitler halinde faturamıza yansıtılacağını; telsiz kullanım ücretinin
ise aboneliğim süresince her fatura döneminde faturamıza yansıtılacağını, Paket Taahhüt
Süresi’nin ilk 12 (oniki) fatura dönemi tamamlanmadan Kampanya’dan ayrılmamız durumunda
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tahsil edilmemiş telsiz ruhsatname ve işlememiş süreye isabet eden telsiz kullanım
ücretlerinin de Hattımızın son Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıyacağını bildiğimizi,
6- İşbu Kampanya kapsamında, Data Hattımız ile hiçbir şekilde başka bir Kampanya’ya
katılamayacağımızı ve işbu Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca, Kampanya kapsamında
tarafımıza teslim edilen Cihaz üzerinden sabit ses hizmeti alamayacağımızı,
7- Kampanya kapsamında teslim aldığımız Cihaz’ı, Paket Taahhüt Süresi içerisinde işbu
Taahhütname’de belirtiğimiz adresin dışında farklı bir adrese taşınmamız ve bununla sınırlı olmamak
kaydıyla herhangi bir sebeple farklı bir adreste kullanmamız vb. hallerin varlığı halinde hizmet
kalitesinin yetersizliği veya kullanıma ilişkin aksaklık, eksiklik vs. problemlerden hiçbir şekilde
TURKCELL’in sorumlu olmadığını,
8- İşbu Kampanya kapsamında aşağıdaki durumların bir veya birden fazlasının gerçekleştiğinin
TURKCELL tarafından tespit edilmesi ve işbu Kampanya kapsamında sunulan hizmetin
tarafımızca işbu Taahhütname’ye aykırı surette ticari amaç vs. şekilde kullanıldığına
TURKCELL tarafından kanaat getirilmesi halinde TURKCELL’in derhal ve yazılı bir bildirim
yapmasına gerek olmaksızın tarafımızı Kampanya’dan çıkarma ve tarafımıza sunulan faydaları
derhal durdurma hakkının bulunduğunu; bu durumda Taahhütname’nin 19. (ondokuzuncu) ve
20. (yirminci) maddelerinin uygulama alanı bulacağını ve Turkcell Mobil Telefon Hizmetleri
Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi’nin (“Abonelik Sözleşmesi”) TURKCELL tarafından haklı
nedenle tek taraflı olarak herhangi bir ihbara gerek olmaksızın feshedileceğini; Abonelik
Sözleşmesi kapsamında tarafımıza sunulan her türlü hizmetimizin TURKCELL tarafından tek
taraflı olarak sonlandırılacağını ve hakkımızda hukuki ve cezai her türlü yasal işlemin
başlatılacağını;
i. Aynı anda bir Cihaz üzerinden 32 (otuziki)’den fazla cihazdan internet bağlantısı yapılması
ii. Aynı anda 32(otuziki)’den fazla eş zamanlı/paralel internet erişimi yapılması
iii. İndirme yönünde aylık 1 (bir) TB ve yükleme yönünde aylık 500 (beşyüz) GB’tan fazla
internet tüketimi yapılması
iv.Hizmetin paylaşılması, herhangi bir isim (al-sat (Resell), yerel servis sağlayıcı vb.) altında
satılması, ticari amaçla Taahhütname’ye aykırı şekilde router, switch ve firewall gibi cihazlar
dahil olmak üzere Cihaz arkasına bağlanan sinyal güçlendirici vb.) kullanılması
9- Kampanya kapsamında teslim aldığımız Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın TÖHAŞ (Turkcell
Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.) tarafından sunulan mobil ödeme hizmeti aracılığı ile tahsil
edileceğini, bu doğrultuda işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle TÖHAŞ ile ilgili sözleşmeleri ayrıca
onaylayarak mobil ödeme hizmeti kullanıcısı olmamız gerektiğini bildiğimizi,
10- İşbu Kampanya kapsamında Satış Noktası’nın Cihaz’ın bedelinin tamamı için tarafımıza fatura
keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında Satış Noktası’na herhangi bir ödeme
yapmayacağımızı, 13. (onüçüncü) maddedeki Ön Ödeme opsiyonundan yararlanmamız durumunda
Satış Noktası’na yapacağım Ön ödemenin bu maddenin istisnası olduğunu, Satış Noktası’na
herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL’in herhangi bir
sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde
bulunmayacağımızı,
11- İşbu Taahhütname’yi onaylamamızla beraber Kampanya kapsamında almaya hak kazandığım
Cihaz’ın Kutusunu, hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımızı,
Cihaz’ın ayıplı olması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki
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seçimlik haklarımızı TURKCELL’e yöneltebileceğimizi, işbu Kampanya kapsamında teslim
alacağımız Cihaz’ın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında da tarafımızca
onaylanmış işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini,
bunların yanında Cihaz’ın kurulumundan, çalışır halde bulundurulmasından ve Cihaz’ın kurulum ve
montajından kaynaklı oluşabilecek her türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu,
İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde seçimimizi beyan ettiğimiz Superbox İnternet Paketi
kapsamında ilgili her bir fatura dönemindeki kullanım haklarını kısmen ya da tamamen
tüketmemiş olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir
sonraki fatura dönemine ve/veya bir başkasına devri gibi bir imkanımızın olmadığını,
Kampanya kapsamında sunulan Cihaz için Finansman Kredili Ödeme seçeneğini kullanmamız
halinde, www.turkcell.com.tr adresinde duyurulan ve ayrıca Satış Noktası tarafından bildirilen
ön ödeme yararlanma koşulları kapsamında bu maddede düzenlenen ön ödeme
opsiyonundan yararlanabileceğimizi, bu kapsamda seçtiğimiz Cihaz’ı ön ödeme opsiyonu ile
almamız halinde, Ek-1’deki tabloda gösterilen ön ödeme tutarını (“Ön Ödeme”) bir kereye
mahsus olmak üzere Satış Noktası’na ödeyeceğimizi, söz konusu Ön Ödeme tutarının TFŞ ile
kullandığımız Finansman Kredisi bedelinden mahsup edileceğini, bununla birlikte TFŞ ile
kullandığımız KDV dahil toplam Finansman kredisi bedelinden, Ön Ödeme tutarının
çıkarılmasıyla bulunan tutara, Ön Ödeme tutarına bağlı olarak TURKCELL sistemleri
üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulandıktan sonra ortaya çıkacak olan ve Ek-1’deki
tabloda belirtilen toplam Finansman Kredi Bedeli’nin Paket Taahhüt Süresine bölüneceğini ve
bu şekilde hesaplanacak ve Ek-1’deki tabloda belirtilen aylık Finansman Kredisi Bedeli’nin
Paket Taahhüt Süresince Mobil İletişim Hizmet Faturamıza her ay yansıtılacağını,
İşbu Taahhütname konusu “Paket”in sadece yurt içinde kullanılabileceğini, yurt dışındaki
kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel tarife üzerinden ayrıca
ücretlendirileceğini,
İşbu Taahhütname’yi imzalayarak Kampanya’ya kaydolmamızla birlikte Ek-1’de belirterek Kampanya
kapsamına dahil edeceğimiz adımıza kayıtlı hattın 4.5G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden
faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve işbu Taahhütname kapsamında 4.5G Internet Paketlerini
4.5G uyumlu cihazlarla 4.5G kapsama alanı içindeyken 4.5G şebekesi üzerinden, 4.5G kapsaması
olmayan alanlarda 3G/EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimizi, 4.5G hizmetlerinden
faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 4.5G internet
hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye, TURKCELL 4.5G bağlantısının
kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimizi,
Paket Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz
Hattımıza ait Abonelik Sözleşmesi’ni, hattın üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre
taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hattımızın geçici veya kesin olarak
görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından, adımıza kayıtlı
sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu
kampanya kapsamındaki hattımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya
Abonelik Sözleşmesi’nin feshine sebep olmayacağımızı, kampanyaya katıldığımız hattımızı ön
ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyeceğimizi, üzerime kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka
bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatta ait mevcut fatura
döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, bu hallere aykırı davranmamız
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halinde işbu Taahhütname’nin 19. (ondokuzuncu) ve 20. (yirminci) maddelerinin uygulama
alanı bulacağını,
Paket Taahhüt Süresi içine, başka bir Superbox paketinden faydalanma talebimiz olmaksızın
işbu Kampanya’dan ayrılmayı talep etmemiz halinde, Hattımıza ilişkin aboneliğin de sona
erdirilmesi gerekeceğini bildiğimizi,
Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz
veya farklı bir Superbox İnternet Paketinden yararlanmayı seçmediğimiz müddetçe, Paket
Taahhüt Süresinin sonuncu ayında kullandığımız Pakete bağlı olarak, internet hizmetinin
sürekliliğini sağlamak için (Paket Taahhüt Süresinin sonuncu ayında kullandığımız) ilgili
taahhütsüz Superbox Tak Çalıştır Kampanyasına bağlı internet paketinin tanımlanmasını talep
ettiğimizi ve bu tanımlamaya onay verdiğimizi, bu tanımlamanın Paket Taahhüt Süresinin
yenilenmesi anlamına gelmediğini ve Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra yapacağımız
tüm Superbox İnternet kullanımlarımızın Web Sitesi’nde belirtilen güncel taahhütsüz ilgili
Superbox Tak Çalıştır Kampanyası internet paket bedeli üzerinden her ay işbu Kampanya
kapsamında Data Hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturamıza yansıtılacağını,
İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı
davranmamız ve/veya Paket Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istememiz
ve/veya işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hattı başka bir Operatöre
taşımamız/devretmemiz ve/veya paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz
Hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde
cayma bedeli talep etme ve/veya Kampanya’dan çıkarma hakkını kullanılmamış olması, bu
haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımızı için verdiğim
bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç için kullanıldığının tespiti
ve/veya Kampanya’nın suistimal edilmesi ve/veya Finansman Kredili ödeme için geçerli olmak
üzere Paket Taahhüt Süresi bitiminden önce krediyi kapatmak istememiz ve/veya TÖHAŞ
tarafından sunulan mobil ödeme hizmetini kapattırmamız halinde; Superbox İnternet Paketinin
Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL
tarafından her bir fatura dönemi için sağlanan indirim bedelleri toplamı (seçilen Superbox
İnternet Paketi için geçerli olan indirim bedeli EK-1’deki tabloda yer almaktadır) veya eğer bu
tutara göre lehime olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Paket Taahhüt Süresi
bitimine kadar TURKCELL’e ödemem gereken KDV, ÖİV dahil Superbox İnternet Paketi bedeli
toplamının Hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura
döneminde Superbox İnternet Paketi için “Internet Paketi Kampanya İptal Ücreti” adı altında
bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacağımızı,
İşbu Taahhütname’nin 19. (ondokuzuncu) maddesinde sayılan durumların varlığı halinde
ayrıca hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren Paket Taahhüt Süresi
bitimine kadar Taahhütname kapsamında ödememiz gereken vergiler dahil kalan Kredi
Bedelleri toplamının tarafımıza yansıtılacağını ve TURKCELL’in işbu Kampanya’dan otomatik
olarak çıkarma hakkını saklı tuttuğunu, bu durumda söz konusu tutarları eksiksiz
ödeyeceğimizi; aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından tahsil edilememiş
olan Kredi Bedellerinin ve aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren Paket Taahhüt Süresi
bitimine kadar ödememiz gereken aylık Kredi Bedellerinin TFŞ tarafından tahsil edilmeye
başlanacağını,

Ad-Soyad:
İmza:

4

21- Cihaz bedelini Finansman Kredili Ödeme Tipi ile ödemeyi tercih etmem ve aylık Kredi Bedelini de
içeren fatura tutarlarının tamamını üst üste iki kez faturada belirtilen son ödeme tarihlerine kadar
ödememem halinde hattımızın kullanıma kapatılacağını bildiğimizi,
22- Kampanya kapsamında ödeme tipimizin “Finansman Kredili” olması ve işbu Taahhütname’nin
19. (ondokuzuncu) maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde TURKCELL
tarafından alınan tahsilat/takip aksiyonlarıyla ilgili kampanya dönemine ait tüm geçmiş
bilginin tüm iletişim yöntemlerinin (SMS, MMS, IVN, Mektup vb.) ve iletişim tarihi, irtibat
kurulan iletişim numarası, görüşme/aksiyon sonucu bilgilerinin ve yetkili mahkemeler ve
resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu aksiyonlara ait evrak kopyası,
ses kaydı gibi içeriklerin ilgili TFŞ ile paylaşılacağını bildiğimizi ve buna herhangi bir
itirazımızın olmayacağını,
23- İşbu Taahhütname kapsamında, seçmiş olduğumuz Superbox İnternet Paketi kapsamındaki
taahhüdümü Turkcell İletişim Merkezlerine, Satış Yöneticilerine veya TURKCELL Çağrı Merkezine
bildirerek ve Paket Taahhüt Süresi aynı kalmak kaydıyla; ödeme tipimizden bağımsız olarak, Paket
aktivasyonunun ya da değişikliğinin üzerinden en az bir fatura dönemi geçmiş olması ve sadece
Paket Taahhüt Süresi aynı olan Paketler arasında yapılmak kaydı ile, Kampanya kapsamında
sunulan Mobil Internet Paket Seçeneklerinden herhangi biri ile ve alt pakete doğru sadece bir kere,
üst pakete doğru ise sınırsız kere değiştirebileceğimizi, paketler arası derecelendirmenin paket
bedelleri dikkate alınarak yapılacağını, bu kapsamda seçmiş olduğumuz yeni Superbox Paketinin
TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Superbox Paketi kapsamının
Hattımıza tanımlanacağını ve tanımlama yapıldıktan sonraki ikinci faturaya seçilen yeni Mobil Internet
Paketinin güncel ücretinin (aylık kredi bedeli hariç) yansıtılacağını, Paket değişikliğinin yapıldığı gün,
ilgili Hatta yeni Superbox Paketi kapsamındaki Superbox miktarının da tanımlanarak Hattın Paket
değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim tarihine kadar hem mevcut Superbox İnternet Paketi hem de
geçilen yeni Superbox Paketi kapsamındaki toplam Superbox miktarından yararlanmasının
sağlanacağını, buna karşılık; eski Superbox İnternet Paketinin ve yeni Superbox Paketinin Hatta
aktif tanımlı olduğu gün sayısı ve her ikisinden de ayrı ayrı yapılan kulanım miktarları esas
alınarak yapılacak hesaplamalar neticesinde bulunacak ücretlerin Paket değişikliği
yapıldıktan sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, bu tarihten sonra kalan
Paket Taahhüt Süresince ise her bir fatura döneminde www.turkcell.com.tr adresinde yer alan
güncel yeni Superbox Paketi ücretinin ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına
yansıtılacağını, Paket değişikliğinin, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacağını, Kredi bedelinin
Paket Taahhüt Süresinden kalan aylar için her halükarda Hattımızın Mobil İletişim Hizmet
faturalarına yansıtılmaya devam edeceğini, değişiklik yapıldıktan sonra 18. (onsekizinci)
maddede tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda değişikliğe kadar geçen süre içerisinde
tarafımıza mevcut Superbox İnternet Paketi için sağlanan indirim bedelleri ve değişiklikten
sonra yeni Superbox Paketi için sağlanan indirim bedelleri toplamının veya eğer bu tutara
göre daha lehime olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Paket Taahhüt Süresi
bitimine kadar TURKCELL’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil yeni Superbox Paketi bedelleri
toplamının Hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura
döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacağımızı
bildiğimizi,
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24- TURKCELL Tek Fatura özelliği kapsamında işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde beyan ettiğimiz Data
Hattı’mıza ait Mobil İletişim Hizmet Faturasının ve adımıza kayıtlı kampanya kriterlerini sağlayan ses
iletiminde kullanılan TURKCELL hattımıza (“Ses Hattı”) ait Mobil İletişim Hizmet Faturasının işbu
maddedeki koşullarda tek fatura altında düzenlenmesini kabul ettiğimizi, TURKCELL Tek Fatura
özelliği kapsamında tarafımıza düzenlenecek Mobil İletişim Hizmet Faturası için hat bazlı ödeme
yapılamayacağını, ilgili faturanın zamanında ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda faturaya
dahil edilen tüm hatlar için borç takibinin başlayacağını ve gecikme faizi uygulamasının tek fatura
bazında hesaplanacağını, Data Hattımıza ait fatura döneminin fatura kesim tarihinin (farklı ise) Ses
Hattımızın fatura dönemi ve fatura kesim tarihi ile aynı hale getirileceğini, Ses Hattı’ma tanımlı
otomatik ödeme talimatı olması durumunda TURKCELL Tek Fatura özelliği ile birlikte otomatik
ödeme talimatının Data Hattım için de geçerli sayılacağını, mevcut Data Hattımıza tanımlı otomatik
ödeme talimatı olması durumunda TURKCELL Tek Fatura özelliği için bu talimatın geçerli
sayılmayacağını, Data Hattımızın fatura adresinin Ses Hattımızın fatura gönderim tercihine göre
düzenleneceğini bildiğimizi, tercih ettiğimiz durumda “TEK FATURA İPTAL” yazıp 2222 ye
göndererek tek fatura özelliğimizi sonlandırabileceğimizi,
25- İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya her bir hattımla en fazla bir kere katılabileceğimizi,
26- TURKCELL’in, yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca tüketicilerden tahsil
edileceği belirtilen:
(i) vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tutarında/oranında değişiklik yapılması,
(ii) yeni bir vergi, resim, harç ve veya benzeri mali yükümlülük ihdas edilmesi,
durumlarında Ek-1’deki Kampanya Paketi’nin bedelinde değişiklik yapma ve yaptığı değişiklikleri, ilgili
yasal düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sunulan hizmet kapsamında tarafımıza
göndereceği faturalara, makul bir süre önceden Web Sitesi’nden bilgi vermek koşuluyla yansıtma
hakkını saklı tuttuğunu,
27- İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim
Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil
Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
28- Aşağıda belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu,
adres değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın
aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
29- İşbu Taahhütname’ye konu Kampanya’dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve
doğru olduğunu,
30- Cihaz’ın kampanya bitiminden sonra da yazılımla ilgili fikri ve mülki haklarının TURKCELL’e ait
olduğu, yazılımına yapılacak bireysel müdahalelerde (Hacking, şifre elde etme, TURKCELL
bağlantısını kesme vb.) TURKCELL’in hukuki yollara başvurabileceğini bildiğimizi,
31- Superbox 15 Mbps İnternet Paketi indirme üst hız limitinin 15 Mbps’ye kadar, yükleme üst hız limitinin
5 Mbps’ye kadar olduğunu bildiğimizi,
32- Kampanya kapsamında faydalanacağımız hizmetin kalitesinin artırılması, olası teknik problemlerin
incelenmesi ve talep etmemiz halinde yaşadığımız problemlerin çözümlenmesi amacıyla
TURKCELL’in Cihaz’ımıza uzaktan erişim sağlayabileceğini, Cihaz’da IMEI, IMSI, MSISDN, Cell ID,
WIFI Password, Telefon numarası, LAN MAC address, WAN IP adresss, WAN Ipv6 adress, CELL_ID,
RSRQ, RSRP, SINR, PLMN gibi teknik hizmetlerin sunulması için zorunlu olan ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Veri sayılan teknik bilgiler bulunduğunu,
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TURKCELL’in yukarıda sayılı Kişisel verileri yalnız belirtilen amaçlarla, Kampanya’dan faydalanmaya
devam ettiğimiz sürece işleyeceğini, TURKCELL’in bu bilgilere de aynı amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla
erişebileceğini, Kampanya’dan çıkmamız ve hizmetin sonlandırılması halinde uzaktan teknik destek
ve çözümler sağlayan bu yazılımın Cihaz’da kalacağını ve bu nedenle Cihaz’da bulunan bazı
fonksiyonlara erişemeyeceğimizi, TURKCELL’in takip sistemlerinden tek taraflı olarak erişim hizmetini
ve kişisel verileri işleme faaliyetini durduracağını ve bilgilerimize erişmeyeceğini, böylece
Kampanya’dan tekrar faydalanmak istememiz ya da TURKCELL aboneliğimizi tekrar başlatmamız
durumunda, teknik destek ve çözümlerden aynı cihazı kullanarak faydalanabileceğimizi, Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. (onbirinci) maddesi kapsamındaki haklarımızı öğrenmek ve
kişisel verilerim hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-veguvenlik?page=kisisel-verilerin-korunmasi linkinden Turkcell Aydınlatma Metni’ni inceleyebileceğimizi
bildiğimizi,
33- Superbox Tak Çalıştır kampanyasında kullandığım Superbox Data Hattının PIN şifresi olmadan
çalıştığını bildiğimizi,
34- Hizmet kalitesinin ve garanti kapsamının Turkcell Superbox Tak Çalıştır Kampanyasına bağlı Data
Hattı ile çalıştığında geçerli olduğunu, başka operatör hatları veya cihazla birlikte verilmeyen harici
anten kullanmamız dahilinde performans veya bağlantı sorunları yaşadığımızda TURKCELL’in
sorumlu olmadığını ve sorumluluğun bize ait olduğunu bildiğimizi,
35- TURKCELL’in, her zaman için, tek taraflı bildirimi ile, işbu Taahhütname’yi veya
Taahhütname’deki hak ve alacaklarını üçüncü kişilere kısmen veya tamamen devretme/temlik
etme hakkına sahip olduğunu,
36- 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların
ıslak imzasını içermeyen) tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütname’nin imzasından
kaynaklanan ve tarafımıza sunulacak olan hizmetlerden kaynaklanan vergi, resim ve harç gibi
tüm mali yükümlülüklerin tarafımızca ödeneceğini bildiğimizi, damga vergisinin ise TURKCELL
tarafından ödenecek olup ödenen damga vergisi tutarının tamamının faturada yansıtılacağını
bildiğimizi;
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu Taahhütname tarafımızca okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.

EK-1: Başvuru Formu

Adres :....................
İrtibat No :....................
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal Kontratlı SUPERBOX
TAK ÇALIŞTIR Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile
birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda
Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim.
A. Kampanya’ya dahil edilen Data ve Ses Hat Numaraları, Kampanya kapsamında tercih edilen Cihaz
modeli/bedeli, Paket adı/bedeli, seçilen ödeme tipi, taahhüt süresi, varsa ön ödeme tutarı, teslim alınan
Cihazın IMEI numarası, tercih edilen Paket’in KDV ve ÖİV dahil indirim bedeli ve tercih edilen Cihazın
ve Kredinin aylık ve toplam KDV dahil bedeli aşağıya eklenmelidir:
Data Hat Numarası
İletişim İçin Ses Hat Numarası
Seçilen Paket Adı/Aylık İndirimli
Bedeli (KDV, ÖİV dahil - her bir
fatura dönemi için)
Seçilen Cihaz Modeli/Aylık
Bedeli (KDV dahil) /Aylık Kredi
Bedeli
Cihaz IMEI/Seri NO
Seçilen Ödeme Tipi
Paket Taahhüt Süresi (fatura
dönemi)*
Ön Ödeme Tutarı (TL)**
Her Bir Fatura Döneminde,
Seçilen Paket İçin Uygulanacak
İndirim Tutarı (TL)
Seçilen Cihazın Toplam Bedeli
(TL)/Toplam Kredi Bedeli
(*): Beyan edilen fatura dönemi ve seçilen Paketin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün
bazında sürenin toplamıdır.
(**): Ön Ödeme opsiyonu seçilmiş olması halinde Cihaz veya TFŞ ile kullandığımız Finansman kredisi Bedeli
Ön Ödeme tutarı hariç şekilde belirtilecektir.
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