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TURKCELL ELEKTRİK KESİNTİLERİ İYİLEŞTİRME SERVİSİ 

TAAHHÜTNAMESİ 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 

 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından elektrik şebeke 

altyapısı kaynaklı kesinti ve arıza alanında faaliyet gösteren kurumlara yenilikçi servis ve 

hizmetlerin sunulması amacıyla geliştirilen ve 04.02.2019 tarihinden itibaren sunulan 

TURKCELL Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi’nden (“EKİS”) Abone olarak yararlanmak 

istememiz sebebiyle,  

1. İşbu TURKCELL Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi Taahhütnamesi 

(“Taahhütname”)’nde aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ilk harfleri büyük olan kelimelerin 

aşağıda gösterilen anlamlarda kullanılacaklarını ve sehve müstenit herhangi bir hususun 

önlenmesini teminen tekiller çoğul, çoğulların da tekil ifadeleri kapsamakta oluğunu 

bildiğimizi, 

Abone: TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi 

imzalamış olan elektrik şebeke altyapısı kaynaklı kesinti ve arıza alanında faaliyet gösteren 

kurumlardır. 

TURKCELL Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi (“EKİS/Servis”): Elektrik 

altyapısından kaynaklanan elektrik kesintisiyle ilgili verileri, bildirimleri, raporları ve 

elektrik kesintisiyle ilgili arıza yönetimi işlerine yardımcı olan fonksiyonları Web ve Mobil 

Uygulamalar üzerinden TURKCELL Aboneleri’ne sunan TURKCELL servisidir. 

Alarm Yönetimi: Elektrik kesinti bilgilerinin Alarm Yönetimi menüsünden takip 

edilebildiği, kesinti bildirimlerin Mobil Uygulama’da bildirim olarak ve Abone’nin işbu 

Taahhütnamede belirttiği e-posta adresine iletildiği EKİS özelliğidir. 

Arıza Yönetimi: Elektrik kesintisi durumunda, Abone tarafından yetkilendirilerek 

EKİS’teki Arıza Yönetimi bölümüne giriş yetkisi verilen kişiler tarafından iş akışının 

oluşturulabildiği, kesintiye ilişkin bilgi güncellemelerinin, kesinti arızası giderildiğinde iş 

akışının kapatılabildiği EKİS özelliğidir.   

EKİS Paketleri (“Paket”): İşbu Taahhütname ile TURKCELL tarafından Abone’nin işbu 

Taahhütname ve eklerinde seçimini belirttiği, madde 6’da kapsamının tanımlandığı farklı 

servis özelliklerini barındıran ana paket ve ek paket olarak iki başlık altında tanımlanmış 

paket seçenekleridir. Abone işbu Taahhütname ile en az 1 (bir) ana paket almalıdır. 

Sistem Yöneticisi: Abone tarafından EK-1’de ad, soyad ve iletişim bilgileri belirtilerek 

EKİS’e giriş yapma, kullanma ve EKİS’i kullanacak diğer kullanıcıları belirleme yetkisi 

verilmesi talep edilen kullanıcıdır. 

Sistem Kullanıcıları: Abone tarafından EK-1’de ad, soyad ve iletişim bilgilerinin 

belirtilmesi üzerine TURKCELL tarafından yetkilendirilmiş ve/veya Sistem Yöneticisi 

tarafından yetkilendirilmiş EKİS kullanıcılarıdır. 
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Web Uygulama: EKİS’in Aboneler’e sunulacağı https://ekis.turkcell.com.tr adresindeki 

web arayüzüdür.  

Mobil Uygulama: EKİS’in Aboneler’e sunulacağı iOS ve Android mobil işletim sistemleri 

için geliştirilmiş, mobil uygulama mağazalarından uygulamayı destekleyecek sürüm 

bilgilerine ulaşılabilecek ve indirilebilecek mobil uygulamalardır.  

Kesinti Bildirimi: Elektrik kesinti bilgilerinin TURKCELL tarafından Abone’ye EK-1’de 

seçeceği yöntem ile iletildiği EKİS özelliğidir.  

Raporlama Paketi: Elektrik kesinti bilgilerinin Servis’e üye olduğu dönemi kapsayacak 

sürede geçmişe dönük raporlarının sunulduğu EKİS özelliğidir. 

2. İşbu Tahhütname’nin sadece TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip 

Abonelik Sözleşmesi (“Abonelik Sözleşmesi”) kapsamında hizmet alan firmalarca 

imzalanabileceğini bildiğimizi, TURKCELL ile imzalamış olduğumuz Abonelik 

Sözleşmesi’nin herhangi bir sebep ile fesih edilmesi halinde, işbu Taahhütname 

kapsamındaki Servis’ten faydalanamayacağımızı ve 11. (onbirinci) maddede belirlenen 

hesaplama yöntemine göre hesaplanan cayma bedelinin tarafımıza yansıtılacağını kabul ve 

beyan ettiğimizi, 

3. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin 

uygulanacağını,  

4. EKİS’in, işbu Taahhütname ile abonelik gerçekleştirdiğimiz, Web Uygulama ve/veya 

Mobil Uygulama üzerinden ulaşabildiğimiz TURKCELL’e ait olan bir servis olduğunu,  

5. EKİS’ten; 2. (ikinci) maddede yer alan şarta ilave olarak aşağıdaki koşulların tümünü yerine 

getirmiş olmamız durumunda yararlanabileceğimizi bildiğimizi; 

- İşbu Taahhütname’yi imzalamamız, 

- İşbu Taahhütname’de Paket seçimini yapmamız,  

- Mobil Uygulama özelliğini kullanabilmek için akıllı telefonumuza yüklemiş olmamız, 

6. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle aşağıda yer alan “EKİS Ana Paket (Zorunlu 

Alan)” ve “EKİS Ek Paket” seçimi tablolarında “TERCİH” kolonunun yanındaki kutuyu 

işaretlemek suretiyle seçimimizi beyan ettiğimiz Paket ücretlerinin “Turkcell Elektrik 

Kesintileri İyileştirme Servisi Ücreti” olarak tanımlanacağını, servis ücretinin EKİS 

Aboneliğinin tanımlanmasını takip eden ilk aydan başlamak üzere her ay TURKCELL 

“TURKCELL EKİS Abonelik Ücreti” adı altında tarafımıza faturalandırılacağını,  

bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

 

 

 

 

 

https://ekis.turkcell.com.tr/
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Turkcell Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi (EKİS) Paket Bilgileri 

 

TURKCELL EKİS 

Paketleri 

Paket İçerikleri 
Kesinti 

Bildirimi 

Mobil 

Uygulama 

Web 

Uygulama 

Alarm 

Yönetimi 

Arıza 

Yönetimi 
Raporlama 

Ana 

Paketler 

Full 

Paket 
      

Giriş 

Paketi 
      

Giriş 

Paketi’ne Ek 

Alınabilecek 

Paketler 

Ek 

Paket 1 
      

Ek 

Paket 2 
      

 

EKİS Ana Paket Seçimi (Zorunlu Alan) 

 

TERCİH 
EKİS Ana 

Paketler 
Süre 

İndirimsiz Tutar 

KDV ve ÖİV dahil 

Aylık Tarife 

Ücreti 

İndirim 

Tutarı 

İndirim Sonrası 

KDV ve ÖİV dahil 

Aylık Tarife Ücreti 

☐ 
Taahhütsüz Giriş 

Paketi 
1 ay 30.597,61 TL - 30.597,61 TL 

☐ 
Taahhütsüz Full 

Paket 
1 ay 43.856,57 TL - 43.856,57 TL 

☐ 
Taahhütlü Giriş 

Paketi 
12 ay 30.597,61 TL 

10.199,2 

 TL 
20.398,41 TL 

☐ 
Tahhütlü Full 

Paket 
12 ay 43.856,57 TL 

14.278,88 

TL 
29.577,69 TL 

 

EKİS Ek Paket Seçimi  

(Aşağıdaki Ek Paketler’den sadece "Giriş Paketi" seçen Abone’ler faydalanabilir. “Full 

Paket” seçen abonelerin paketinde bu ek paketlerdeki fonksiyonları mevcuttur.) 

 

TERCİH 
EKİS Ek 

Paketler 

Seçilen Ek 

Paketten 

Yararlanma 

Şekli 

Süre 
İndirim 

Tutarı 

İndirim Sonrası 

KDV ve ÖİV dahil 

Tarife Ücreti 

☐ Ek Paket 1 Taahhütsüz 1 ay - 7.139,44 TL 

☐ Ek Paket 2 Taahhütsüz 1 ay - 7.139,44 TL 

Yukarıdaki ücretlendirmelerden bağımsız olarak, Servis’in internet bağlantısı ile 

kullanılabildiğini ve Servis’i kullanılırken gerçekleşen data akışının internet hizmeti 

aldığımız GSM operatörü veya internet servis sağlayıcı tarafından mevcut internet tarifemiz 

üzerinden ücretlendirilebileceğini ve/veya ilgili internet paketimizden düşebileceğini, 
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7. TURKCELL’in işbu Taahhütname’nin 6. maddesindeki Paket’lerin kapsam,  ücret ve 

faydalanma koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu, halihazırda taahhütlü 

PAKET’lere aboneliğimiz olması durumunda aşağıdaki sayılı hallerde taahhüt süresi 

dolmadan değişiklik yapma ve yaptığı değişiklikleri, makul bir süre önceden  

www.turkcell.com.tr/kurumsal-cozumler/turkcell-ekis adresli web sitesinden bilgi vermek 

koşuluyla yansıtma hakkını saklı tuttuğunu: 

(i) Yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca: 

 vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tutarında/oranında 

değişiklik yapılması, 

 yeni bir vergi, resim, harç ve veya benzeri mali yükümlülük ihdas edilmesi,     

(ii) Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak 

bir oranda değişiklik yaşanması, 

8. Servis’ten işbu Taahhütname’nin 6. (altıncı)  maddesinde yaptığımız tercihler 

doğrultusunda taahhütsüz Paket’i seçerek yararlanmamız durumunda ilgili ay sona erdikten 

sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Servis kapsamında 

almış olduğumuz hizmetinin süreklilliğini sağlamak için yeniden taahhütsüz PAKET’in 

tanımlanmasını talep ettiğimizi ve bu tanımlamaya onay verdiğimizi, bu kapsamda 

www.turkcell.com.tr/kurumsal-cozumler/turkcell-ekis web adresinde belirtilen ilgili güncel 

taahhütsüz PAKET ücretlerinin aboneliğimiz süresince her ay TURKCELL faturamıza 

yansıtılacağını, 

9. İşbu Taahhütname kapsamındaki Servis ve bu Servis’te kullanılacak Paket’lerin kapsam, 

şart, istisnalarını ve Servis’ten yararlanma koşullarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara 

ilişkin web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu ve Servis’i 

www.turkcell.com.tr/kurumsal-cozumler/turkcell-ekis adresinde belirtilen yöntemlerle 

kullanabileceğimizi bildiğimizi, 

10. Mobil Uygulama ve Web Uygulama (“Uygulamalar”) aracılığı ile EKİS kapsamındaki 

hizmetlerden faydalanabilmek için işbu Taahhütname’nin 2. (ikinci) ve 5. (beşinci) 

maddesindeki şartların yerine getirilmiş olması ve yine işbu Taahhütname’nin 6. (altıncı) 

maddesi kapsamında EKİS Paket’leri seçiminin yapılmış olması gerektiğini, Mobil 

Uygulama ve Web Uygulama’yı tam anlamıyla kullanabilmek için bu Taahhütname’yi 

onaylamamızın ardından EK-1’de Sistem Yöneticisi ve Sistem Kullanıcıları bilgileri alanını 

doldurarak ilgili kişileri yetkilendirmemiz gerektiğini, yetkilendirme sonrasında 

Uygulama’ya e-posta ile kayıt olarak ve/veya Hızlı Giriş (Cep telefonu numarası 

aracılığıyla sağlanan müşteri kimlik doğrulama servisi) yöntemleriyle giriş 

yapabileceğimizi, EK-1’de eksik/yanlış bilgi beyan etmemiz halinde, bundan doğacak 

sonuçlardan sorumlu olacağımızı ve bu durumda TURKCELL’in isterse ek bilgi ve belge 

talep edebileceğini ve/veya Uygulamalar’ı kullanmamıza son verebileceğini bildiğimizi,  

11. EKİS’i kullanma yetkisi verilen Sistem Yöneticisi ile Sistem Kullanıcıları’nın ad, soyad ve 

iletişim bilgilerini TURKCELL’in işbu Taahhütname konusu hizmet kapsamında 

işleyeceğini ve aydınlatma metnine https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-

http://www.turkcell.com.tr/kurumsal-cozumler/turkcell-ekis
https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik?page=kisisel-verilerin-korunmasi
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guvenlik?page=kisisel-verilerin-korunmasi adresinden ulaşabileceğimizi, hizmetin 

sunulması için işlenmesi gerekli kişisel verilerle ilgili olarak; işbu ilgili kişileri zamanında 

ve eksiksiz olarak bilgilendireceğimizi ve mevzuatın gerektirdiği hallerde söz konusu 

kişisel verilerin işlenmesi ve TURKCELL ile paylaşılmasına ilişkin olarak 6698 sayılı 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamındaki tüm 

yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, TURKCELL’in ilgili kişilerin 

aydınlatılmasından ve onaylarının alınmasından sorumlu olmadığını bildiğimizi, bu 

kapsamda meydana gelebilecek her türlü talebe ilişkin idari, cezai ve hukuki sorumluluğun 

tarafımıza ait olduğunu, 

12. İşbu Taahhütname’nin 10. maddesinde belirtilen şekilde EKİS’i kullanma yetkisi 

verilen/verdiğimiz Sistem Yöneticisi ve Sistem Kullanıcılarının yönetiminden ve bu 

kişilerin EKİS kapsamında yapmış oldukları her türlü işlemden, eylemden ve bu işlem ve 

eylemler dolayısıyla oluşabilecek zarar ve ziyandan tarafımızın sorumlu olduğunu, buna ek 

olarak EKİS’in yetkisiz kişilerce kullanılması durumunda bundan hiçbir şekilde 

TURKCELL’in sorumlu olmayacağını ve bunun ihlali durumunda ortaya çıkacak her türlü 

zarar, ziyanın tarafımızca karşılanacağını, 

13. İşbu Taahhütname’nin 6. (altıncı) maddesinde seçmiş olduğumuz Paket tercihlerimizi 

değiştirme talebimizi EK-2’deki talep formunu doldurarak TURKCELL’e iletmemiz 

gerektiğini, TURKCELL’e talep formunun ulaşması sonrasında 30(otuz) iş günü içerisinde 

ilgili Paket değişikliğinin yapılacağını, Paket değişikliği için halihazırda aboneliği devam 

edilen paketin iptal edileceğini ve taahhütlü Paket’lerin iptali durumunda mevcut Paket’ten 

daha az tarife bedeline sahip bir Paket ile değiştirme talebim olması halinde hesaplanacak 

cayma bedelinin faturama yansıtılacağını ve yeni Paket aboneliği gerçekleştirileceğini, 

Servis kapsamında elde ettiğimiz bilgileri işbu hizmet dışındaki amaçlar için 

kullanmayacağımızı ve suistimal etmeyeceğimizi, Servis kapsamında sunulan bilgileri 

üçüncü partilerle paylaşmayacağımızı/kullandırmayacağımızı, Servis’i kopyalamaya 

çalışmayacağımızı, işbu maddeye aykırı davranmamız halinde TURKCELL’in Servis’i 

durdurma ve/veya aboneliğimize son verme hakkını haiz olduğunu, 

EKİS’ten taahhütlü Paket aboneliği ile yararlandığımız durumda yukarıda sayılanlara ek 

olarak aşağıdaki şekilde hesaplanacak bedelin Aboneliğin iptalinden sonraki ilk faturamıza 

tek seferde TURKCELL EKİS CAYMA BEDELİ olarak yansıtılacağını; 

 ilgili Tarife’nin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 

TURKCELL tarafından her bir ay için sağlanan tarafımıza yansıtılmış indirimlerin 

(seçilen Paket için geçerli olan tüm vergiler dahil indirim bedeli işbu 

Taahhütname’nin 6. (altıncı) maddesindeki tabloda yer almaktadır.) toplam tutarı 

VEYA  

 eğer yukarıda sayılan tutarların toplamına göre lehimize olacaksa söz konusu 

aykırılığın gerçekleştiği tarihten taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e 

ödememiz gereken aylık Paket bedelleri toplamı 

https://www.turkcell.com.tr/tr/gizlilik-ve-guvenlik?page=kisisel-verilerin-korunmasi
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Yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm 

bedellerin tahsilâtında TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik 

Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,   

14. EKİS’in TURKCELL tarafından elektrik kesintileriyle ilgili yaşanan sorunların tespit ve 

çözüm süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamak amacıyla sunulan bir hizmet olduğunu, 

Servisin TURKCELL sistemleri ve şebeke altyapısı kullanılarak çalıştığını ve TURKCELL 

sistem ve/veya şebeke altyapısında yaşanacak sorunlar ve/veya hatalar sebebiyle EKİS’te 

de sorunlar ve/veya hatalar yaşanabileceğini, elektrik kesintileriyle ilgili iş kararlarımız ve 

faaliyetlerimizde EKİS’ten faydalanmamız ve olumsuz her hangi bir durum yaşanması 

durumunda TURKCELL’in sorumlu olmadığını, TURKCELL’in EKİS kapsamında 

sunulan bilgi ve içeriklerin doğruluğu konusunda azami seviyede çaba göstereceğini buna 

rağmen TURKCELL’in bu konuda herhangi bir taahhüt vermediğini, EKİS ile ilgili servisin 

kullanılmasını engelleyen bir sorun yaşandığında TURKCELL Çağrı Merkezi (532) 

üzerinden şikayetin iletilebileceğini, 

15. EKİS kapsamında bildirilen kesinti bildirimlerinin kalitesinin artırılması amacıyla 

şebekemizdeki planlı kesinti çalışmalarımızı TURKCELL’e EKİS üzerinden WEB API (bir 

uygulamaya ait işlevlerin başka bir uygulamada kullanılması için oluşturulmuş arayüz) 

yöntemiyle paylaşabileceğimizi, TURKCELL’in uygun bulması durumunda bu verileri 

EKİS’in iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kullanabileceğini,  

16. TURKCELL’in 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) TURKCELL’e bildirilmiş ve TURKCELL tarafından onaylanmış olması 

koşuluyla, abone olunan Paket’lerin 1 (bir) aylık ücretiyle ile sınırlı olmak kaydı ile 

sorumlu olduğunu, 

17. TURKCELL’in taahhütsüz aboneliklerde EKİS’i herhangi bir gerekçe göstermeksizin, 

makul bir süre önceden bildirmek suretiyle, dilediği süre için durdurma veya tamamen 

kapatma hakkına sahip olduğunu, 

18. İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 

davranmamız ve/veya EKİS kullanım bedelinin yansıtıldığı herhangi bir faturayı, son 

ödeme tarihinde ödemememiz halinde (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde EKİS’ten 

çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 

yorumlanmayacaktır.) EKİS’i durdurma ve/veya EKİS aboneliğine son verme hakkını haiz 

olduğunu; 

19. İşbu Taahhütname’de yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adresimiz 

olduğunu ve adres değişiklerini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe tarafımıza 
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yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize 

yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını; 

20. 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 yasalarca yükümlü kılınan tarafımızca beyan 

edilerek ödeneceğini, ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda her türlü sorumluluğun 

tarafımıza ait olduğunu ve bu konuyla ilgili TURKCELL’in uğrayacağı her türlü zarar ve 

ziyanın tarafımızca karşılanacağını, damga vergisinin eksiksiz ve zamanında beyan edilip 

ödendiğini tevsik edici belge veya bilgiyi (taahhütnameye vurulan damga vergisi kaşesi, 

tahakkuk belgesi, vergi dairesi alındısı, vergi tahsil alındısı, damga vergisi defter sayfa 

fotokopisi, damga vergisi beyannamesi vs.), Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren en 

geç 30 (otuz) gün içerisinde TURKCELL’e ileteceğimizi, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

İşbu Taahhütname tarafımızca okunarak  ............................................................ tarihinde 

imzalanmıştır.  

Taahhütname’nin Ekleri: 

Ek-1 Son Kullanıcı Beyan Formu 

Ek-2 Paket Değişikliği Talep Formu 

Ek-3 Servis İptali Talep Formu 

 

FİRMA ÜNVANI: … 

 

ADRES: … 

 

İMZA/KAŞE: 
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EK-1 

 

SON KULLANICI BEYAN FORMU 

 

İşbu Son Kullanıcı Beyan Formu’nun, …………... tarihinde imzalamış olduğumuz 

TURKCELL Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi (“EKİS”) Taahhütnamesi 

(“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Form’da düzenlenmemiş olan 

tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 

EKİS’i kullanması talep edilen Sistem Kullanıcıları’na ait bilgiler aşağıdaki tabloya 

eklenmelidir. 

 

AD SOYAD GSM NO E-POSTA 

…. …. …. 

…. …. …. 

…. …. …. 

.... …. …. 

…. …. …. 

…. ….. …. 

 

EKİS Sistem Yöneticisi yetkisi verilecek kullanıcı bilgisi: 

  

AD SOYAD GSM NO E-POSTA 

…. …. …. 

 

WEB API Yöntemiyle İletilecek Kesinti Bildirimi için Kullanılacak Yöntem Tercihi: 

 

TERCİH YÖNTEM NOT 

☐ GIS …. 

☐ OMS …. 

☐ CRM …. 

 

*GIS: Coğrafi Bilgi Sistemi 

*OMS: Kesinti Yönetim Sistemi 

*CRM: Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi 

 

Yapılan tercihle ilgili teknik detayın TURKCELL Kurumsal Müşteri Temsilcisi’ne e-posta ile 

iletilmesi gereklidir. 

 

 

FİRMA ÜNVANI: …… 

 

TARİH: …… 
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EK-2 

 

PAKET DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU 

 

 

İşbu Paket Değişikliği Talep Formu’nun, ………….... tarihinde imzalamış olduğumuz 

TURKCELL Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi (”EKİS”) Taahhütnamesi 

(“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Form’da düzenlenmemiş olan 

tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

Taahhütname’de belirterek işbu EKİS’e abonelik gerçekleştirdiğimiz PAKET tercihlerimizi 

değiştirmeyi talep ettiğimizi, yeni PAKET tercihlerimizi aşağıdaki tablolardaki “TERCİH” 

kutucuklarını işaretleyerek belirttiğimizi, PAKET değişikliğiyle ilgili Taahhütnamede belirtilen 

hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

EKİS Ana Paket Seçimi (Zorunlu Alan) 

 

TERCİH 
EKİS Ana 

Paketler 

Seçilen Ana 

Paketten 

Yararlanma Şekli 

Süre 
İndirim 

Tutarı 

İndirim Sonrası 

KDV ve ÖİV dahil 

Tarife Ücreti 

☐ Giriş Paketi Taahhütsüz 1 ay - 30.597,61 TL 

☐ Giriş Paketi Taahhütlü 12 ay 10.000 TL 20.398,41 TL 

☐ Full Paket Taahhütsüz 1 ay - 43.856,57 TL 

☐ Full Paket Taahhütlü 12 ay 14.000 TL 29.577,69 TL 

 

EKİS Ek Paket Seçimi  

(Aşağıdaki ek paketlerden sadece "Giriş Paketi" seçen müşteriler faydalanabilir.) 

 

TERCİH 
EKİS Ek 

Paketler 

Seçilen Ek 

Paketten 

Yararlanma 

Şekli 

Süre 
İndirim 

Tutarı 

İndirim Sonrası 

KDV ve ÖİV dahil 

Tarife Ücreti 

☐ Giriş Paketi Taahhütsüz 1 ay - 7.139,44 TL 

☐ Giriş Paketi Taahhütlü 1 ay - 7.139,44 TL 

 

 

FİRMA ÜNVANI: …………… 

 

 

TARİH:……….. 
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EK-3 

 

SERVİS İPTAL TALEP FORMU 

 

 

İşbu Servis İptal Talep Formu’nun, ……………..... tarihinde imzalamış olduğumuz 

TURKCELL Elektrik Kesintileri İyileştirme Servisi (”EKİS”) Taahhütnamesi 

(“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Form’da düzenlenmemiş olan 

tüm hususlarda Taahhütname ve TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip 

Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

Taahhütna me ile aboneliğini gerçekleştirdiğimiz EKİS’in iptalini talep ettiğimizi, EKİS 

iptalinin işbu formun TURKCELL’e iletildiği tarih itibariyle 30(otuz) iş günü içerisinde 

gerçekleştirileceğini, EKİS iptal koşullarıyla ilgili Taahhütname’de belirtilen hükümlerin 

geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 

FİRMA ÜNVANI: ………. 

 

 

TARİH: ……… 

 

 

 


