
 

 

KURUMSAL KONTRATLI TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ ye; 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 21.10.2011 tarihinden itibaren düzenlenmekte 
olan Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası’ndan (“Kampanya”) “kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz 
sebebiyle;  

1. Kampanya kapsamında Ek-1’de sunulan cihaz seçenekleri için “Limit Puan Uygulaması” bulunmakta olduğunu 
bildiğimizi, bu kapsamda adımıza kayıtlı tüm hatlarımızın ödeme davranışları, abonelik yaşı, kullanım alışkanlıkları 
ve fatura tutarlarının değerlendirilerek oluşturulan limit puanımızın TURKCELL tarafından belirlenmiş ve tarafımıza 
da bilgilendirilmesi yapılmıştır); 
- seçtiğimiz cihaz için TURKCELL tarafından belirlenen ve Ek-1’deki tabloda belirtilen cihaz limit puanı kadar veya 
üzerinde olması durumunda, diğer gerekli koşulları da* sağlamamız halinde Kampanya’dan yaralanabileceğimizi, 
- limit puanımızın seçtiğimiz cihaz için TURKCELL tarafından belirlenen cihaz limit puanının altında olması 
durumunda ise diğer gerekli koşulları da sağlamış ve şahıs şirketi olmamız durumunda işbu Kurumsal Kontratlı 
Tablet Kampanya Taahhütnamesi’ni (“Taahhütname”) imzalamış olsak dahi Taahhütname’nin geçersiz 
sayılacağını ve Kampanya’dan çıkarılacağımızı, 

(*) Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura bulunmaması, adımıza kayıtlı 
hatlardan hiçbirinin TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi (“Abonelik 
Sözleşmesi”)’ne aykırı durumlar sebebi ile kapalı olmaması, bunlara ek olarak cihaz yenileme teklifleri ile mevcutta 
devam eden kampanya teklifinin farklı bir cihaz teklifi ile devam ettirilmek istenmesi durumunda belirtilen 
kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden kampanyadan en az 6 (altı) aydır yararlanıyor olunması, 

2. İşbu Kampanya’ya katılım kanalımızı Ek-1’in (D) bendinde bildirdiğimizi, bu kapsamda Kampanya’ya 
TURKCELL Kurumsal Satış Yöneticileri aracılığıyla katılmış olmamız durumunda, aylık cihaz temlik tutarlarının 
distribütör tarafından temlik edileceğini; TURKCELL Mağazaları aracılığıyla katılmış olmamız durumunda ise, 
Paket bedeli içindeki aylık cihaz temlik tutarlarının TURKCELL Mağazaları tarafından temlik edileceğini, bu 
doğrultuda Taahhütname’de düzenlenen tüm ilgili maddelerin bu hükme göre yorumlanacağını, 

3. Kampanya kapsamında teslim alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın 
distribütör/TURKCELL Mağazaları tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim 
alacağımız her bir Cihazın temlik bedelinin, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili Mobil İletişim 
Hizmet faturasına her ay Mobil İnternet Paket bedelinden ayrı olarak seçtiğimiz ödeme tipine bağlı olarak 
“Cihaz taksit bedeli” ifadesi ile aylık taksitler halinde yansıtılacağını ve her iki durumda da söz konusu 
tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

4. İşbu Kampanya kapsamında distribütörün/TURKCELL Mağazaları’nın cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza 
fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distribütöre/TURKCELL Mağazaları’na herhangi bir 
ödeme yapmayacağımızı, distribütöre/TURKCELL Mağazaları’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, 

5. İşbu Taahhütname’yi imzalayarak Kampanya’ya kaydolmamızla birlikte Ek-1’de belirterek Kampanya kapsamına 
dahil edeceğimiz hatlarımızın TURKCELL tarafından sunulan 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, 

6. İşbu Kampanya kapsamında almaya hak kazandığımız her bir Cihazın distribütör/TURKCELL Mağazaları 
tarafından işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Paket’in TURKCELL tarafından 
Kampanya’ya tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stokunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, söz 
konusu cihazların stoklarla sınırlı olduğunu, teslim tarihi itibariyle Ek-1’de bulunan Cihazın tesliminin 
mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz konusu Cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname 
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İMZA/KAŞE: 

imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir Cihazın teslim edilebileceğini onay verdiğimi, bu 
doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını,  

7. İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Cihazın/cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi 
vs. durumlarında da imzaladığımız işbu Taahhütname ile üstlenildiğimiz yükümlülüklerimizin (ödeme 
yükümlülüğü dahil) aynen devam edeceğini,  

8. İşbu Taahhütname’nin Ek-2’nin 9. (dokuzuncu) maddesinde sayılan durumların varlığı halinde söz konusu 
aykırılık tarihinden itibaren Taahhütname süresi bitimine kadar ödememiz gereken vergiler dâhil kalan 
aylık cihaz temlik tutarları toplamının ilgili her bir Hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 
sonraki Mobil İletişim Hizmet Faturasına “Cihaz kampanyası iptal ücreti” olarak yansıtılacağını, bu 
durumda söz konusu cihaz aylık temlik tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 

9. İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve Taahhüt 
süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,  

10. İşbu Taahhütname’de düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 
Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilâtında Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin 
uygulanacağını,  

11. 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, 

12. 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, 

13. TURKCELL kayıtlarında yer alan ve şirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin halen geçerli 
olduğunu ve söz konusu imza yetkililerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını; bu nedenle işbu 
Taahhütname’nin TURKCELL’e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi/kişilerce 
imzalandığını ve söz konusu Taahhütname’nin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

14. 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 doğacak mali yükümlülüklerin 
yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
İşbu Taahhütname tarafımızca okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 
 
 
EK-1: Başvuru Formu - 1 
EK-2: Mobil İnternet Paket Seçilmesi Durumuna İlişkin Maddeler 
EK-3: Başvuru Formu - 2 
EK-4: Mobil Internet Paket Değişikliğine Özel Koşullar  
 
 
FİRMA UNVANI: 
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İMZA/KAŞE: 

EK-1 
BAŞVURU FORMU – 1 

 
İşbu Başvuru Formu – 1’in, Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte 
hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu – 1’de düzenlenmemiş tüm hususlarda Taahhütname 
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
 
A. Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası kapsamındaki her bir Cihaz modeli, aylık/toplam Cihaz bedelleri ve Limit 

Puanlar aşağıdaki gibidir:  
 

Cihaz 
Modeli No 

Cihaz 
Marka 

Cihaz Model 

KDV Dahil Aylık Cihaz Taksit 
Bedeli 

KDV Dahil Toplam Cihaz Bedeli Limit 
Puan 

12 24 36 12 24 36 

C1 SAMSUNG GALAXY TAB A8 LTE ₺416,69 ₺244,88 ₺189,93 ₺5.000,28 ₺5.877,12 ₺6.837,48 4.149 

 
 
 
B. Yukarıdaki tabloda tercih edilen cihaz modeli numarası, hat numarası, cihaz rengi ve Taahhüt Süresi aşağıya 

eklenmelidir;  

Hat No Seçilen Cihaz 
Numarası 

Cihaz rengi* Seçilen Taahhüt Süresi 
(fatura dönemi olarak) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(*): Seçilen renkte cihaz olmaması durumunda TURKCELL tarafından tarafımıza, stokta olan renkte cihaz temin 
edilecektir. Bu konuda herhangi bir itirazımız olmayacaktır. 

 
 
 

 
 
 

C. Kampanya kapsamında “cihazı/cihazları” teslim alacak kişinin 

 Adı/Soyadı: 
 

Adresi: 
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İMZA/KAŞE: 

 
D. Kampanya’ya katılım kanalı aşağıda belirtilmelidir: 

 
İşbu Kampanya’ya TURKCELL Kurumsal Satış Yöneticisi aracılığıyla katılıyoruz.  

  
İşbu Kampanya’ya TURKCELL İletişim Merkezi üzerinden katılıyoruz. 

 
 
 
E. Kurumsal Kontratlı Modem Kampanyası kapsamında sunulan internet paketlerinden  

yararlanmak istiyorum.  
 
 
Bundan sonra yer alan maddeler sadece Kampanya kapsamında sunulan Mobil İnternet Paketlerinden 
yararlanmak isteyen abonelerimiz tarafından doldurulmalıdır. 
 

 
FİRMA UNVANI: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-2 
 

MOBİL İNTERNET PAKET SEÇİLMESİ DURUMUNA İLİŞKİN MADDELER 
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İMZA/KAŞE: 

1. İşbu Kampanya’ya, Ek-3’deki Mobil İnternet Paketi seçimimize bağlı olarak değişen miktarda mobil internet 

kullanımının, işbu Taahhütname’nin imzalanmasından sonra ilgili her bir Hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek 

aktivasyon mesajından sonra Taahhüt Süresince her bir Hattımıza tanımlanacağını, Taahhüt Süresinin; 12, 24 

veya 36 fatura dönemi ile seçilen Mobil İnternet Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen 

gün bazında sürenin toplamından oluşacağını, Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Mobil İnternet Paketinin 

Taahhüt Süresi boyunca ilgili her bir Hattımızın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Taahhüt Süresi sonunda 

Kampanya’nın ilgili Hat için sona ereceğini, 

2. Ek-3’de detayları yer alan mobil internet paketleri arasından seçtiğimiz mobil internet paketinin (“Mobil İnternet 
Paketi”) ve 1(bir) adet cihazın (“Cihaz”) işbu Taahhütname’de “Paket” olarak anılacağını ve Kampanya’dan 
yararlanan her bir Hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına her bir fatura döneminde yansıtılacak olan KDV, 
ÖİV dâhil Paket bedelinin (Paket bedeli; Ek-3’de detayları yer alan mobil internet paketleri arasından seçtiğimiz 
mobil internet paketi bedeli ve 1(bir) adet cihazın temlik bedeli toplamıdır.), seçtiğimiz Mobil İnternet Paketi bedeli 
ve seçtiğimiz Cihaz’ın temlik tutarından oluştuğunu; bu doğrultuda (i) Mobil İnternet Paketinin tanımlandığı 
günden ilk fatura dönemine kadar olan süre için “(Mobil İnternet Paketi ücreti/ ilgili ayın gün sayısı) X 
(paketin Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücretin ilk Mobil İletişim 
Hizmet Faturasına ve (ii) Mobil İnternet Paketinin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura döneminden 
itibaren Taahhüt Süresi içindeki her bir fatura döneminde Ek-3’ün (A) bendindeki tabloda yer alan Mobil 
İnternet Paketi ücretinin ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacağını, buna göre ayrı ayrı 
belirlenmiş bedellerin Ek-3’ün (A) bendindeki tabloda yer aldığını bildiğimizi, 

3. İşbu Taahhütname’nin Ek-3’ünde seçtiğimiz Paket kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan 

mobil internet miktarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait 

bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki fatura dönemine devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, 

söz konusu mobil internet miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını, 

4. İşbu Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz Mobil İnternet Paketini Taahhüt Süresi aynı kalarak; Paket 

aktivasyonunun ya da değişikliğinin üzerinden en az 1 (bir) fatura dönemi geçmiş olması kaydı ile Ek-3’de 

belirtilen Mobil Internet Paket Seçeneklerinden herhangi biri ile değiştirebileceğimizi, bu kapsamda talebimizi 

TURKCELL İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya TURKCELL Çağrı Merkezi üzerinden ileteceğimizi 

ve seçmiş olduğumuz yeni paketi, Ek-4’de yer alan “Mobil Internet Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve 

işbu Taahhütname hükümleri çerçevesinde kullanabileceğimizi, 

5. Kampanya kapsamında sunulan Paket’ler kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan mobil 
internet miktarının aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, Ek-3 Tablo A’da yer 
alan 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 ve 12 numaralı Paket’ler için 1 GB / 25 TL; 6, 7,8 ve 9 numaralı Paket’ler için 5 GB 
/ 30 TL üzerinden hesaplanarak ilgili her bir Hat’tın faturasına yansıtılacağını, bunun yanında söz konusu 
aşım bedelinin değişebileceğini ve bu güncel aşım bedelinin makul bir süre öncesinden 
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 

6. İşbu Taahhütname kapsamında hattımıza tanımlanacak olan Paketin sadece yurt içinde 
kullanılabileceğini, yurt dışı kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığı şekliyle, geçerli 
paketlere ve gidilen ülkeye göre halen güncel olan ancak tarife kapsamında koşulları değişebilecek ve 
işbu Taahhütname kapsamında olmayan “Tarifen Yurt Dışında Geçerli” veya üzerimizde tanımlı yurt dışı 
tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, yurt dışında yapılan aşım kullanımları için de ilgili yurt dışı 
paket / tarifenin aşım ücretlendirmesi ile ücretlendirileceğini, uluslararası dolaşıma ilişkin koşullarının 
www.turkcell.com.tr adresinde belirtilmiş olduğunu bildiğimizi, 

7. Paket tanımlaması yapılmış olan Hatlarımızı üçüncü bir kişiye devretmek istememiz halinde Hattı 
devralacak kişinin (Taahhütname’de “Devir Alan” olarak anılacaktır.) İşbu Kampanya koşullarına uygun 
olan bir kurumsal abone olması ve bu kişinin Hatta tanımlanmış olan Paketi de devralmak istemesi 
durumunda Devir Alan ile birlikte, Kampanya devrine ilişkin talebimizi de içerecek şekilde Kurumsal Hat 
Devir Formu ve Eki’ni imzalayacağımızı; söz konusu Paketin (Opsiyonel Servisler de dâhil olmak üzere), 
Kampanya Devir Formu ve Ek’inin imzalanması akabinde TURKCELL tarafından sisteme gereken 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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İMZA/KAŞE: 

tanımlamalar yapıldıktan sonra geri kalan Paket Taahhüt Süresince devralınmış olan Hatta tanımlanmaya 
devam edeceğini; Devir Alanın işbu Taahhütname, Kurumsal Hat Devir Formu ve Ekinde yer alan 
hükümlere uyacağını; uymadığı takdirde bu sonuçlardan (Taahhütname uyarınca ödenmesi gereken 
tutarlar da dâhil olmak üzere) Türk Borçlar Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca sorumlu olduğumuzu 
bildiğimizi, 

8. Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1 ve Ek-3’te belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait 

Abonelik Sözleşmesi’ni, hattın/hatların üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir 

sebeple feshetmeyeceğimizi, hatlarımızın 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 hatlarımızı geçici veya kesin 

olarak görüşmeye kapatılmasına veya Abonelik Sözleşmesi’nin feshine sebep olmayacağımızı, 

Kampanya’ya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı 

olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait 

mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, 

9. İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya 

Taahhüt süresi sona ermeden Kampanya‘dan ayrılmak istememiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-

1 ve Ek-3’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz 

(bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Kampanya’dan çıkarma hakkını 

kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı 

için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç için kullanıldığının 

tespiti ve/veya Kampanya’nın suiistimal edilmesi hallerinde her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak 

üzere, ilgili Mobil İnternet Paketinin Hatlarımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği 

tarihe kadar TURKCELL tarafından mobil internet paketleri için her bir fatura döneminde sağlanan indirim 

bedellerinin (mobil internet paketlerinin indirim bedelleri Ek-3’ün (A) bendindeki tabloda yer almaktadır) 

toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 

Taahhüt Süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dâhil Mobil Internet Paketi 

bedelinin söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde “Cihaz kampanyası internet iptal ücreti” olarak 

ilgili her bir Hattımızın Kampanya’nın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde 

yansıtılacağını ve işbu Kampanya’dan otomatik olarak çıkarılacağımızı, toplam cihaz bedellerinin Ek-1’de 

yer alan şekilde olduğunu, 

10. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’ e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçilen 

Mobil Internet Paketinin taahhütsüz olarak ilgili Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini, bu hususa 

onay verdiğimizi ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Mobil Internet Paket 

ücretlerinin her fatura döneminde ilgili Hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun 

Kampanya kapsamındaki faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını,  

11. TURKCELL’in Ek-3’deki Kampanya Paketinin kapsamı ve/veya bedelinde aşağıda sayılı hallerde değişiklik 
yapma ve yaptığı değişiklikleri, tarafımıza göndereceği faturalara, makul bir süre 
önceden  www.turkcell.com.tr adresli web sitesinden bilgi vermek koşuluyla yansıtma hakkını saklı 
tuttuğunu: 
• Yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca: 

(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,     

• Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak bir oranda 
değişiklik yaşanması 

 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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İMZA/KAŞE: 

12. Kampanya kapsamındaki Mobil İnternet Paketlerinin kapsam, şart, istisnalarının ve Kampanya katılım 
koşullarının neler olduğunu, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı 
olduğumuzu ve www.turkcell.com.tr adresinde yer alan kampanya katılım koşullarından (ödenmemiş 
faturası olmaması, borçtan kapanmış herhangi bir hattı bulunmaması vb.) birini veya birden fazlasını 
karşılamamamız durumunda işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımızı bildiğimizi ve bu duruma 
herhangi bir itirazımızın olmayacağını,  

13. (a) İşbu Taahhütname konusu Kampanya’ya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi, (b) 
Taahhüt Süresince herhangi bir TURKCELL kontratsız mobil internet paketi (ek mobil internet paketleri 
hariç olmak üzere) alamayacağımızı, (c) işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Hattımıza tanımlı herhangi 
bir TURKCELL kontratsız mobil internet paketi olması durumunda, bu paketlerin kampanya kesim tarihini 
takip eden ilk fatura kesim tarihinde iptal edileceğini ve (d) Taahhüt süresinin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı,  

14. Internet üzerinden mesajlaşma, ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan 
dosya paylaşım (P2P) programları vb.’ nin işbu Kampanya kapsamındaki Mobil Internet Paketleri ile 
kullanımlarında, TURKCELL’ in hizmetin ücretlendirmesini ve/veya kapsamını değiştirme hakkının saklı 
olduğunu,  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
İşbu Taahhütname tarafımızca okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 
 
 
FİRMA UNVANI: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EK-3 
BAŞVURU FORMU - 2 
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İMZA/KAŞE: 

İşbu Başvuru Formu – 2’nin, Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte 
hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu – 2’de düzenlenmemiş tüm hususlarda Taahhütname 
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 
A. Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanyası kapsamındaki mobil internet paket seçenekleri, aylık paket ve indirim 

bedelleri aşağıdaki gibidir; 
 

Paket Adı 

Her bir fatura döneminde 
yansıtılacak indirimli mobil 

internet paketi bedeli 

Her bir fatura döneminde mobil 
internet paket bedeli üzerinden 

sağlanan indirim bedeli 

M1 Lifecell Bilgisayardan 5 GB 29,58 TL 36,72 TL 

M2 Lifecell Bilgisayardan 10 GB 45,90 TL 40,80 TL 

M3 Lifecell Bilgisayardan 15 GB 56,10 TL 51,00 TL 

M4 Lifecell Bilgisayardan 25 GB 76,49 TL 91,79 TL 

M5 Lifecell Bilgisayardan 50 GB 117,29 TL 132,59 TL 

M6 
Bilgisayardan Tam Gaz 

10GB** 
35,70 TL 51,00 TL 

M7 
Bilgisayardan Tam Gaz 

15GB** 
45,90 TL 61,20 TL 

M8 
Bilgisayardan Tam Gaz 

25GB** 
56,10 TL 112,19 TL 

M9 
Bilgisayardan Tam Gaz 

50GB** 
96,89 TL 152,99 TL 

M10 Esnek 5 GB 39,78 TL 36,72 TL 

M11 Esnek 15 GB 60,18 TL 57,12 TL 

M12 Esnek 25 GB 80,57 TL 97,91 TL 

 

**Bilgisayardan Tam Gaz 10GB, Bilgisayardan Tam Gaz 15GB, Bilgisayardan Tam Gaz 25GB, Bilgisayardan Tam 

Gaz 50GB paketlerinden tabloda belirtilen bedellerle, son 60(altmış) gün içinde adımıza kayıtlı 2(iki) veya üzeri adet 

data hattı aktiflemiş aboneler yararlanabilir. Bilgisayardan Tam Gaz paketlerinden herhangi birine yalnızca başka bir 

Bilgisayardan Tam Gaz paketinden geçiş yapılabilir. 

B. Yukarıdaki tabloda mobil internet paket seçeneklerinden tercih edilen mobil internet paketi numarası, Paket 
tanımlanacak hat numarası ve Taahhüt Süresi aşağıya eklenmelidir;  
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İMZA/KAŞE: 

Hat No Seçilen Mobil İnternet 
Paketi Numarası 

Seçilen Taahhüt Süresi* 
(fatura dönemi olarak) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

(*): Beyan edilen fatura dönemi ve seçilen Mobil Internet Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar 
geçen gün bazında sürenin toplamıdır. 
 

FİRMA UNVANI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-4 
 

MOBİL İNTERNET PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 



10 

İMZA/KAŞE: 

 
İşbu Mobil İnternet Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) metninin tarafımızca imzalanmış olan 
….......... tarihli Kurumsal Kontratlı Tablet Kampanya Taahhütnamesi’ nin (“Taahhütname”) ayrılmaz bir parçası 
olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 
Taahhütname hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

 
1. İşbu Özel Koşullar metninde yer alan “paket değişikliği”, mobil internet paket seçeneğinin değiştirilmesi olarak 

anlaşılacaktır. Cihaz ve/veya taahhüt süresine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. 
2. Değişiklik talebi TURKCELL İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya TURKCELL Çağrı Merkezi üzerinden alınır 

ve talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı 
ilgili hatta tanımlanır. Paket değişikliğinin yapıldığı gün, ilgili hatta yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı 
da tanımlanarak hattın Paket değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim tarihine kadar hem mevcut paket hem de 
geçilen yeni paket kapsamındaki toplam mobil internet miktarından yararlanması sağlanacaktır. Buna karşılık; 
eski Paketin tam ücreti ile yeni Paketin “(yeni paketin bir fatura dönemlik ücreti/ilgili ayın gün sayısı X Yeni 
paketin Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücreti Paket değişikliği 
yapıldıktan sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacaktır. Bu tarihten sonra kalan Taahhüt 
süresince ise her bir fatura döneminde Ek-3’ün (A) bendindeki tabloda yer alan Mobil İnternet Paketi ücreti 
ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılacaktır.  

3. Paket değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacaktır. Taahhütname kapsamında teslim edilen Cihazın 
temlik bedelinin taahhüt süresinden kalan fatura dönemleri için taksitleri her halükarda ilgili Hatta 
yansıtılmaya devam edecektir. 

4. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 (bir) fatura dönemi geçmesi 
gerekmektedir. 

5. Paket değişikliği için Paket aktivasyonunun üzerinden en az 1 (bir) fatura dönemi geçmesi gerekmektedir. 
6. Alt pakete doğru paket değişikliği Taahhütname süresince sadece 1 (bir) kere, üst pakete doğru paket değişikliği 

ise sınırsız kere yapılabilir. Paketler arası derecelendirme; Paket bedelleri dikkate alınarak yapılacaktır. 
7. Bilgisayardan Tam Gaz paketlerine yalnızca başka bir Bilgisayardan Tam Gaz paketinden geçiş yapılabilir. 

8. Esnek Paketlere yalnızca başka bir Esnek Paketlerden geçiş yapılabilir. 

9. Kampanya Taahhütnamesi’nin Ek-2’nin 9. (dokuzuncu) maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi 
durumunda her bir hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paket kapsamında aboneye ilgili paketin hatta ilk 
tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Mobil İnternet Paketi için sağlanan 
ve Kampanya Taahhütnamesi’nin Ek-2’nin 9. (dokuzuncu) maddesinde belirtilen indirim bedelleri toplamı 
(Örneğin, Lifecell Bilgisayardan 5GB Paketinden Lifecell Bilgisayardan 10GB Paketine 3. (üçüncü) fatura 
döneminde geçildiği durumda, ilk 3 (üç) fatura dönemi için cezai şart hesaplaması Lifecell Bilgisayardan 
5GB Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan fatura dönemleri için ise Lifecell Bilgisayardan 
10GB Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre yapılacaktır.) veya eğer bu tutara göre daha lehimize 
olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e 
ödememiz gereken KDV, ÖİV dâhil Mobil Internet Paketi bedelleri toplamının Taahhütname’nin 8. 
(sekizinci) maddesinde bedellerle birlikte abonenin ilgili Hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz 
konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu Kampanya’dan otomatik olarak 
çıkarılacaktır.  

 
 
FİRMA UNVANI: 


