
3G GÖZZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
  

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 
tarihinden itibaren düzenlenmekte olan 3G Gözz Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak 
anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

 
1- İşbu Taahhütnamenin imzası ile birlikte Kampanya kapsamına dahil edeceğimiz Ek-1’inin A bendindeki 

tabloda belirtmiş olduğumuz adımıza kayıtlı faturalı hattına/hatlarına, (Bundan sonra “Hat” olarak 
anılacaktır.) 3G Gözz Görüntülü Görüşme Paketi’nin(Bundan sonra kısaca “Paket” olarak ifade 
edilecektir.), TURKCELL tarafından Paket’in Kampanya’ya tanımlandığı tarihten itibaren 24(yirmidört) ay 
boyunca aylık olarak tanımlanacağını ve her bir Paket tutarının, hattımızın Mobil İletişim Hizmet 
Faturasına, söz konusu Paket’in tanımlandığı tarihten itibaren ilk faturasını takiben 24(yirmidört) ay 
boyunca(”Paket taahhüt süresi”) aylık olarak yansıtılacağını, tanımlamanın ayın hangi gününde 
yapıldığına bakılmaksızın, Paketin aylık bedelinin, ilgili hatların o ay ki faturasına tümüyle yansıtılacağını 
ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda Paket taahhüt süresince 
faydalandırılacağımızı bildiğimizi,  
 

2- Kampanya kapsamına dahil edeceğimiz Ek-1’in A bendindeki tabloda belirtmiş olduğumuz adımıza 
kayıtlı her bir hattımız için 1 (bir) adet Turkcell 3G Gözz MF 58 (ZTE) model mobil kamera”yı(Bundan 
sonra “Cihaz” olarak anılacaktır)(Turkcell 3G kapsama alanı içinde ve yurtiçindeki her yerden görüntülü 
görüşme destekli 3G cep telefonu ile arandığında, bulunduğu mekandaki görüntülerin izlenmesine 
ve/veya sesli iletişim kurulmasına olanak sağlayan cihazdır.) almaya hak kazandığımızı, Kampanya 
faydası olarak sağlanacak olan söz konusu dakikların bilgi hatları, servis hatları, özel kısa numaralar ve 
sair benzer servisler kapsamında kullanılamayacağını, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki 
yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, 

 
3- İşbu Kampanya kapsamındaki aylık Paket tutarına, tüm vergiler dahil, Paket karşılığına denk gelen 200 

dakikanın bedeli (“Görüntülü Görüşme Servis Bedeli”) ve her bir Paket’e karşılık 1 (bir) adet olmak üzere  
“cihaz”ın taksit tutarının dahil olduğunu, Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihaz karşılığında 
tahakkuk eden alacağın Distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle 
cihazın bedelinin, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen faturamıza her ay paket bedelinin içinden 
düşülerek ayrı bir kalem (“3G Gözz cihaz taksidi”) olarak yansıtılacağını ve söz konusu tutarı eksiksiz 
olarak ödeyeceğimizi, 

 
4- Kampanya kapsamında teslim alacağımız “cihaz”ın içine takılacak olan hattı görüntülü aramak için 

kullanılmak üzere TURKCELL tarafından Paket tanımlanmasıyla eş zamanlı olarak 24 ay süresince, Ek-
1’in A bendinde Paket tanımlanmak üzere belirttiğimiz her bir hattımıza aylık 200’er dakika ve sözkonusu 
her bir hat için yine Ek-1’in A bendinde beyan ettiğimiz yine üzerimize kayıtlı olan en fazla 2(iki) adet 
faturalı hatta yine aylık 200’er hediye dakika yükleneceğini, sözkonusu dakikaların da sadece “cihaz”ın 
içine takılacak olan hattı görüntülü aramak için kullanılabileceğini; hediye dakika yüklenecek olan hatların 
hediye dakikaları kullanabilmeleri için bu hatların adımıza kayıtlı olan Turkcell hatlardan olması ve 
sözkonusu hattın 3G destekli cihazlar ile kullanılması gerektiğini bildiğimizi,   

 
5- İşbu kampanya kapsamında Distribütörün cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini ve 

fakat söz konusu fatura karşılığında Distribütöre herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, Distribütöre 
herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL’in herhangi bir 
sorumluluğu olmadığını,  
 

6- İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Ek-1’de belirttiğimiz ve daha sonra Kampanya kapsamına dahil 
edebileceğimiz adımıza kayıtlı tüm hatların 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden 
faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve işbu Taahhütname kapsamındaki Paketleri 3G ve EDGE/GSM 
şebekesi üzerinden 3G uyumlu Cihazlarla birlikte kullanabileceğimizi,   
 

7- İşbu Taahhütnamenin Görüntülü görüşme ve 3G hızında mobil internet hizmetlerinden yararlanabilmek 
için ilgili hattımızın/hatlarımızın mutlaka 3G kapsama alanı içinde bulunması gerektiğini ve bu hizmetleri 
sadece bu servisleri destekleyen 3G Cihazlarıyla kullanabileceğimizi, Görüntülü Görüşme başlatabilmek 
için, aranan abonenin de arayan abone ile aynı koşulları sağlaması gerektiğini, 3G hizmetlerinden 
faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G internet hızının 
şebeke yoğunluğuna, kullanılan Cihaza, bağlanılan siteye göre ve Turkcell 3G bağlantısının kapsama 
alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimizi, 



 
8- TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği Paket kapsamında 3G ve EDGE/GSM altyapısı üzerinden 

sunulan hizmetin hızını düşürebileceğini, “adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının neler 
olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı 
olduğumuzu; TURKCELL’in adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarını tarafımıza ayrıca 
bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle 
değişiklikleri sözkonusu web sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumuzu,  
 

9- İşbu taahhütname kapsamında hak kazandığımız her bir “cihaz”ın ilgili distribütör tarafından işbu 
taahhütnamenin imza tarihinden sonra tarafımıza Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini, teslim 
tarihi itibariyle cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, tarafımıza söz konusu cihazın aynı 
distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın teslim 
edilebileceğini,  

 
10- İşbu taahhütname kapsamında tarafımıza Distribütör tarafından teslim edilecek olan “cihaz” ile ilgili 

olarak TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; sayılanlarla sınırlı olmaksızın, 
cihazların her türlü sorun, garanti, bakım, teslim, teknik arızalar ve sair hususlarının 
üretici/ithalatçı/distribütör firmanın sorumluluğunda bulunduğunu,  

 
11- İşbu “Kampanya” kapsamında teslim alacağımız cihaz/cihazların kurulumunun tarafımızca yapılacağını, 

cihaz/cihazların çalışır halde bulundurulmasının sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, söz konusu 
hususlar için TURKCELL’in hiç bir sorumluluğunun bulunmadığını, sayılanlarla sınırlı olmaksızın; 
“cihaz”larla ilgili her türlü sorun, garanti, bakım, teknik arızalar vs hususlarının üretici/ithalatçı firmanın 
sorumluluğunda bulunduğunu,  
 

12- Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihazı/cihazları, sadece Ek-1’in B bendinde beyan ettiğimiz 
hat/hatlar ile birlikte kullanabileceğimizi,  
 

13- İşbu Taahhütnamenin 3. maddesinde belirtilen şekilde tarafımıza sağlanacak dakikaları kısmen ya da 
tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir 
sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimiz olmayacağını, söz konusu dakikaları başkaca herhangi bir 
hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,  
 

14- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçtiğimiz her bir Paket karşılığına denk gelen aylık dakikaların aşılması 
halinde ise, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, kullanımın gerçekleştiği tarihte 
www.turkcell.com.tr adresli internet sitesinde yer alan Görüntülü görüşme tarifesi üzerinden 
hesaplanarak ilgili her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacağını,  
 

15- İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de bildirmiş olduğumuz hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi, 
bu doğrultuda ilave hat talebimizi TURKCELL’e işbu Taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan “Hat Ekleme 
Formu”nu doldurarak beyan edeceğimizi, bu madde kapsamında Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hat 
için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını, 
 

16- İşbu taahhütname konusu “Paket”in sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışındaki kullanımlarımın 
www.turkcell.com.tr adresinde yer alan Turkcell Dünya tarifesi üzerinden üzerinden paket bedelleri ve 
diğer hizmet bedelleri ile birlikte ücretlendirileceğini,  

 
17- Seçtiğim paket süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğum hattıma ait abonelik 

sözleşmesini, hattın  3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair bir sebeple feshetmeyeceğimi, 
hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımı, Turkcell 
tarafından, adıma kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu taahhütname   hükümleri 
uyarınca bu kampanya kapsamındaki hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya 
abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımı, kampanyaya katıldığım hattımı ön ödemeli veya 
kurumsal hatta geçirmeyeceğimi, üzerime kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme 
talebinde bulunmayacağımı ve söz konusu hatta ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde 
bulunamayacağımı, bu hallere aykırı davranmam halinde işbu Taahhütnamenin 19. maddesinin 
uygulama alanı bulacağını,  
 

18- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya 
Paket’in süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya Ek-1’inde beyan ettiğimiz 
hatlarımızı başka bir Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya Kampanya katılımı için tarafımızdan 
verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya 

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


Kampanyanın suistimal edildiğinin tespit edilmesi halinde TURKCELL’in Kampanya kapsamında teslim 
aldığımız her bir Cihazın kullanımını engelleme ve işbu Taahhütnamenin 19. maddesinin uygulama 
hakkını saklı tuttuğunu bildiğimizi, 

 
19- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya 

seçtiğimiz Paketin süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hattımızı/hatlarımızı başka bir Operatöre 
taşımamız/devretmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir 
hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart 
talep etme ve/veya kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 
yorumlanmayacaktır.) durumunda; söz konusu aykırılığın gerçekleştiği aydan itibaren taahhüt süresi 
bitimine kadar ödemem gereken vergiler dahil kalan cihaz taksit tutarları (“3G Gözz cihaz taksidi”) 
toplamının ve ilgili Paketin hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
Turkcell tarafından Paket kapsamındaki dakikalar için sağlanan indirim bedelleri toplamının “TURKCELL 
3G GOZZ Cihaz Cayma Bedeli” ve “TURKCELL 3G GOZZ Servis Cayma Bedeli” olarak iki ayrı kalemde 
ilgili hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir 
kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,  

 
20- İşbu Kampanya kapsamında Ek-1’de yer alan cihazların stoklarla sınırlı olduğunu, TURKCELL’in 

cihazların marka ve modelleri ile Kampanya kapsamı ve dışındaki Paket aşım ücretlerini tek taraflı olarak 
değiştirme hakkının saklı olduğunu, bunun yanında vergilerde meydana gelecek artışların da TURKCELL 
tarafından Paket ve paket aşım bedellerine yansıtılacağını,  

 
21- İşbu taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 

faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında Turkcell Mobil Telefon Kurumsal 
Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

 
22- İşbu taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TURKCELL’in ticari defter ve kayıtları 

ile bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini; TURKCELL’i yemin 
teklifinden ber’i kıldığımızı ve işbu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi 
anlamında bir yazılı delil sözleşmesi olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda 
başka delillere başvuramayacağımız şeklinde yorumlanamayacağını, 

 
23- 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, 

 
24- İşbu taahhütnamenin ifası ve işbu taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde İstanbul 

Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 
 

25- İşbu taahhütnameye konu “Kampanya”dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu, 

 
26- 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 
taahhütnamenin Turkcell’e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yeralan yetkili kişi/kişilerce 
imzalandığını ve sözkonusu taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

 
27- 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali TURKCELL’de kalacak olan işbu taahhütnamenin 

imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,   

 
      kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 

İşbu taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 
 
  
EK-1: Başvuru Formu 
 
 
ŞİRKET Ünvanı: 
 



Adres: 
 
Yetkili İmza/İmzalar: 
 

 
 
 
 
 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU  
 

İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz 3G Gözz 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 ederiz. 

 
A. Aşağıdaki tabloya 24 ay taahhütlü 3G Gözz Görüntülü Görüşme Paketi tanımlanacak olan hat/hatlar ve 
Madde 3 kapsamında 200’er dakika yüklenecek olan hat numaraları(Paket tanımlanan hat başına en fazla 
2(iki) adet olmak üzere) eklenmelidir: 

 

Paket 
tanımlanacak 

olan hat 

 
Hediye dakika* 

yüklenecek olan 
hatlar 

Aylık Toplam Paket bedeli 
(KDV, ÖİV dahil) 

 

 

29 TL(YirmidokuzTürkLirası) 
 

 

 

29 TL(YirmidokuzTürkLirası) 
 

 

 

29 TL(YirmidokuzTürkLirası) 
 

 
*Yüklenen hediye dakikalar, sadece “Kampanya” kapsamında teslim alınan “cihaz”ın içine takılacak olan hattı 
görüntülü aramak için kullanılabilecektir.  

 
B. Paket kapsamında teslim alınan cihaz/cihazların içine takılacak olan hat numarası/numaraları aşağıdaki 
tabloda belirtilmelidir: 
 

Cihazın/cihazların içine takılacak olan hat numarası/numaraları 

 

 

 

 
 
 
ŞİRKET Ünvanı:  
 
Tarih: 

 
 
 

Yetkili İmza/İmzalar: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz 3G Gözz Kampanya 
Taahhütnamesi(Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Hat 
Ekleme Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve 
taahhüt ederiz. 
 
Taahhütname’de belirterek işbu Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz hatlara ilave olarak, aşağıda belirttiğimiz 
hattı/hatları da Kampanyaya dahil ettiğimizi ve bu ilave hatlar ile ilave hatlara tanımlanacak Paket numarasını 
aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin 
geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 

A. Aşağıdaki tabloya 24 ay taahhütlü 3G Gözz Görüntülü Görüşme Paketi tanımlanacak olan hat/hatlar ve 
Taahhütnamenin 3. maddesi kapsamında 200’er dakika yüklenecek olan hat numaraları(Paket 
tanımlanan hat başına en fazla 2(iki) adet olmak üzere) eklenmelidir: 

 
 

Paket 
tanımlanacak 

olan hat 

 
Hediye dakika* 

yüklenecek olan 
hatlar 

Aylık Toplam Paket bedeli  
(KDV, ÖİV dahil) 

 

 29 TL(YirmidokuzTürkLirası) 

 

 

 29 TL(YirmidokuzTürkLirası) 

 

 
 29 TL(YirmidokuzTürkLirası) 

 

 
 
B. Paket kapsamında teslim alınan cihaz/cihazların içine takılacak olan hat numarası/numaraları aşağıdaki 

tabloda belirtilmelidir: 
 

Cihazın/cihazların içine takılacak olan hat numarası/numaraları 

 

 

 

 
 

ŞİRKET Ünvanı:   

 



 

Yetkili İmza/İmzalar: 
 

 
 

 
 


