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KURUMSAL AKSESUAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye; 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 07.12.2018 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan 
Kurumsal Aksesuar Kampanyası’ndan (“Kampanya”) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

 
1- İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı faturalı TURKCELL hattı (“Hat”) Ek-1’de beyan 

ettiğimizi,  
2- Kampanya’ya katılımın ön şartı olarak; işbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle Kurumsal Kontratlı 

Akıllı Telefon kampanyalarından herhangi birine katılmış olmamız ve katılmış olduğumuz ilgili kampanya 
taahhüt süresinin halen devam etmesi gerektiğini bildiğimizi, aksi halde işbu Taahhütname’yi imzalamış 
olsak dahi Taahhütname’nin TURKCELL tarafından geçersiz sayılabileceğini, 

3- Kampanya kapsamında; Ek-1’de seçimimizi beyan ettiğimiz model 1 (bir) adet aksesuarı (“Aksesuar”) teslim 
alacağımızı bildiğimizi, 

4- Kampanya kapsamında Ek-1’de sunulan Aksesuar seçeneği 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 Aksesuar için TURKCELL tarafından belirlenen ve Ek-1’deki tabloda belirtilen limit puanı kadar veya 

üzerinde olması durumunda ve limit puan dışında aşağıda tanımlanan diğer gerekli koşulları da* sağlamamız 

halinde Kampanya’dan yararlanabileceğimizi, 

* Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura bulunmaması, adımıza kayıtlı hatlardan hiçbirinin 

TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi’ne (“Abonelik Sözleşmesi”) 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, 

5- Kampanya kapsamında Ek-1’de seçimimizi beyan ettiğimiz Aksesuarın aylık temlik tutarının işbu 
Taahhütname’nin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren Hattımızın Mobil İletişim 
Hizmet Faturasına Taahhüt Süresince aylık olarak yansıtılacağını, Aksesuar karşılığında tahakkuk eden 
alacağın distribütör/bayi tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim aldığımız 
Aksesuarın bedelinin, TURKCELL tarafından her ay “Aksesuar Bedeli” şeklinde yansıtılacağını ve söz konusu 
tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

6- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hattımıza ait Abonelik 
Sözleşmesini, 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, üzerimize kayıtlı 
olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatta ait 
mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, 

7- İşbu Taahhütname’de belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız sonucu 
Kampanya’dan çıkarılmamız ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istememiz 
ve/veya Hattımızı başka bir Operatöre taşıma/devretmemiz ve/veya Aksesuar bedelinin yansıtıldığı Mobil 
İletişim Hizmet Faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz ve/veya Kampanya katılımı için verdiğimiz 
bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanya’nın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya 
Kampanya’nın suistimal edilmesi durumunda, TURKCELL tarafından işbu Kampanyadan otomatik olarak 
çıkarılacağımızı,  

8- İşbu Taahhütname’nin 7. (yedinci) maddesinde sayılan durumların varlığı halinde her bir Hattımız için ayrı 
ayrı hesaplanmak üzere söz konusu aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar 
taahhütname kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan Aksesuar taksit tutarları toplamının 
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Hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde  “Aksesuar 
Kalan Taksit Bedeli” olarak yansıtılacağını ve TURKCELL’in işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarma 
hakkını saklı tuttuğunu, bu durumda söz konusu Aksesuar Kalan Taksit Bedeli toplamını eksiksiz olarak 
ödeyeceğimizi,  

9- Hattımızı başka bir aboneye devredebilmemiz için 7. (yedinci) ve 8. (sekizinci) maddelerdeki belirtilen 
cayma bedellerini TURKCELL’e eksiksiz olarak ödemiş olmamız gerektiğini, aksi halde hat devir işleminin 
yapılamayacağını ve bu durumda herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

10- İşbu Kampanya kapsamında distribütörün/bayinin Aksesuar bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini 
ve fakat söz konusu fatura karşılığında distribütöre/bayiye herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, 
distribütöre/bayiye 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 imzalamamızla beraber Kampanya kapsamında almaya hak kazandığımız Aksesuarı, 
kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız 
olarak teslim aldığımızı,  

12- İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Aksesuarın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. 
durumlarında da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin aynen 
devam edeceğini,  

13- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya 1 (bir) adet hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi, ödeme tipini 
Taahhüt Süresi boyunca değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve Kampanya kapsamında Taahhüt 
Süresi’nin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı bildiğimizi, 

14- Taahhütname’nin 2. (ikinci) maddesinde belirtilen Kampanyalardan herhangi bir nedenle ayrılmamız 
halinde dahi, işbu Kampanya Taahhütnamesi’nin devam edeceğini bildiğimizi,  

15- İnternet üzerinden mesajlaşma, ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya 
paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin işbu Kampanya konusu Paketler kapsamındaki mobil internet ile 
kullanımlarında Turkcell’in değişiklik yapabileceğini bildiğimizi,  

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

16- TURKCELL’in Ek-1’de yer alan tablodaki Aksesuar Bedeli’nde 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 

17- 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, 

18- 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak imzasını 
içermeyen) tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin 
yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,  

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
İşbu Taahhütname tarafımızdan ………………. tarihinde imzalanmıştır. 
 
EK-1: Başvuru Formu 
 
FİRMA UNVANI:  
ADRES: 

 
 

http://www.turkcell.com.tr/
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EK-1 
 

BAŞVURU FORMU   
 

İşbu Başvuru Formunun, Kurumsal Aksesuar Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte 
hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” 
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 
A.     Aksesuar Seçeneği ve bedeli: 

 

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 APPLE AIRPODS PRO MAGSAFE 504,43 300,62 235,98 6.053,16 7.214,88 8.495,28         4.934  

C2 APPLE AİRPODS VE ŞARJ KUTUSU 296,21 176,53 138,57 3.554,52 4.236,72 4.988,52         2.897  

C3 OPPO ENCO FREE2 173,29 103,28 81,07 2.079,48 2.478,72 2.918,52         1.695  

C4 OPPO WATCH FREE 163,17 97,25 76,34 1.958,04 2.334,00 2.748,24         1.596  

C5 CELLULARLINE ESCAPE TWS KULAKLIK 102,42 61,04 47,92 1.229,04 1.464,96 1.725,12          1.001  

C6 ARZUM ARZUM  OKKA MINIO TURK KAHVE MAKINESI 78,8 46,96 36,87 945,6 1127,04 1327,32             771  

C7 CELLULARLINE CELLULAR LINE VIVID 83,92 50,02 39,26 1007,04 1200,48 1413,36            821  

C8 CELLULARLINE CELLULARLINE BTMOSQUITO 5000MAH PB 37,34 22,26 17,47 448,08 534,24 628,92             365  

C9 XIAOMI EARBUDS BASIC 2 19,28 11,49 9,02 231,36 275,76 324,72             189  

C10 FAKİR FAKIR  CLOSEY FILTRE KAHVE MAKINESI 45,57 27,16 21,32 546,84 651,84 767,52             446  

C11 HUAWEI FREEBUDS 4 187,35 111,65 87,65 2.248,20 2.679,60 3.155,40          1.833  

C12 SAMSUNG GALAXY BUDS 2 144,32 86,01 67,52 1.731,84 2.064,24 2.430,72          1.412  

C13 HONOR HONOR BAND 6 88,01 52,45 41,17 1056,12 1258,8 1482,12             861  

C14 HUAWEI HUAWEI WATCH GT2 46MM 245,49 146,3 114,85 2.945,88 3.511,20 4.134,60          2.402  

C15 INTOUCH INTOUCH MOON HOPARLOR 27,75 16,54 12,98 333 396,96 467,28             271  

C16   LEVEL U2 52,06 31,03 24,35 624,72 744,72 876,6             509  

C17 HONOR MAGIC WATCH 2 46 MM 263,52 157,05 123,28 3162,24 3.769,20 4.438,08          2.578  

C18 XIAOMI MI WATCH 124,71 74,32 58,34 1.496,52 1.783,68 2.100,24         1.220  

C19 XIAOMI MI WATCH LITE 70,78 42,18 33,11 849,36 1012,32 1191,96            692  

c 

 

 

B. Yukarıdaki tabloda yer alan Aksesuar modelinin numarası, hat numarası ve Taahhüt Süresi aşağıdaki tabloda 

eksiksiz olarak belirtilmelidir: 

 

Hat No Seçilen Aksesuar 
Modeli No 

Seçilen Mobil 
Internet Paketi No 

Taahhüt Süresi 
(fatura dönemi olarak) 
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(*): Seçilen renkte aksesuar olmaması durumunda TURKCELL tarafından FİRMA’ya, stokta yer alan herhangi 
bir renkte aksesuar temin edilecektir. Bu konuda FİRMA’nın herhangi bir itirazı olmayacaktır. 

 
 
 

C. Kampanya kapsamında Aksesuar teslim alacak kişinin:  

  Adı/Soyadı:  
Adresi: 
 
 

D. İşbu Kampanyaya Turkcell Kurumsal Satış Yöneticisi aracılığıyla katılıyorum.  

       İşbu Kampanyaya Turkcell İletişim Merkezi üzerinden katılıyorum. 
  

FİRMA ÜNVANI: 
 
ADRES: 


