
 
ESNAFA ÖZEL VINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 06.04.2011 tarihinden 
itibaren düzenlenmekte olan Esnafa Özel VINN Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak 
anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

            
1. İşbu Kampanyadan yararlanmak için; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’na (TESK) 

kayıtlı bir üye olmamız gerektiğini bildiğimizi; bu şarta haiz olmadığımız durumda TURKCELL’in 
Taahhütnameyi geçersiz sayacağını ve Taahhütnamenin 21 ve 22. maddelerini uygulayacağını, bu 
durumda herhangi bir talebimiz/itirazımızın olmayacağını,  

2. 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 kampanyadan yaralanabileceğimizi,  

 
(*) Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura bulunmaması, adımıza kayıtlı 
hatlardan hiçbirinin abonelik sözleşmesine aykırı durumlar sebebi ile kapalı olmaması durumunda belirtilen 
kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden kampanyadan en az 6 aydır yararlanıyor olunması. 

 
3. İşbu Taahhütnamenin imzası ile birlikte Kampanya kapsamına adımıza kayıtlı internet ve data 

iletiminde kullanılan yeni 3G faturalı hattı/hatları ( “Hat/Hatlar”) dahil edeceğimizi, söz konusu hatları 
ve Kampanya koşullarında söz konusu her bir Hatta tanımlanmasını talep ettiğimiz Mobil Internet 
Paketini (“Paket”) Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirdiğimizi, Paketlerin işbu Taahhütnamenin 
imzalanmasından sonra ilgili Hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon mesajından 
sonra Taahhüt Süresince tanımlanacağını, Taahhüt Süresinin 12 fatura dönemi ile seçilen Mobil 
Internet 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 seçimimize göre 
değişen şekilde Taahhüt Süresi sonunda Kampanyanın ilgili Hat için sona ereceğini, tanımlamanın 
yapıldığı tarihten itibaren başlamak üzere Ek-1’de belirtilen ilgili Paket tutarının, söz konusu Hatların 
Mobil İletişim Hizmet faturasına, her bir Paket’in TURKCELL tarafından Kampanyaya tanımlandığı 
tarihten itibaren Taahhüt Süresince yansıtılacağını, 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-1’in (A) 
bendindeki tabloda yer alan Mobil İnternet Paketi ücretinin yansıtılacağını,  

4.  İşbu Kampanyaya katılım kanalımızı Ek-1’in (C) bendinde bildirdiğimizi; bu kapsamda Kampanyaya 
Turkcell Kurumsal Satış Yöneticileri aracılığıyla katılmış olmamız durumunda, Paket bedeli içindeki aylık 
cihaz taksit tutarlarının distribütör tarafından temlik edileceğini; Turkcell İletişim Merkezi aracılığıyla katılmış 
olmamız durumunda ise, Paket bedeli içindeki aylık cihaz taksit tutarlarının bayi tarafından temlik 
edileceğini, bu doğrultuda Taahhütnamede düzenlenen tüm ilgili maddelerin bu hükme göre 
yorumlanacağını, 

5. İlgili 3G internet Paket bedellerinin, Taahhüt Süresince ilgili Paketin Kampanya dışı bedelleri 
üzerinden indirimli olduğunu,  

6. Kampanya kapsamında Paket tanımlanan her bir Hattımız için 1 (bir) adet VINN 3G modem cihaza* 
(“Cihaz”) ve seçtiğimiz Paket kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan mobil internet 



 

İMZA / KAŞE: 
 

kullanımına hak kazandığımızı, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu 
madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihaz(lar)ı, ancak 
Paket tanımlanmak üzere Ek-1’de beyan ettiğimiz Hatlar ile birlikte kullanabileceğimizi,  
 
(*): VINN 3G Modem cihaz; 21.6 Mbps hızı sağlayabilmesi şartıyla işbu taahhütnamenin imza tarihinde 
Turkcell’in portföyünde yer alan cihaz modellerinden herhangi birini ifade etmektedir. Turkcell’in 21.6 Mbps 
hızında herhangi bir marka ve modelde modem cihazı verme hakkı saklıdır.  
 

7. Kampanya kapsamında teslim aldığımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın 
distribütör/bayi tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle teslim aldığımız her 
bir Cihazın bedelinin, her ay ilgili hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına paket bedelinin 
içinden düşülerek ayrı bir kalem (“Terminal Taksidi Connect Card”) olarak yansıtılacağını ve söz 
konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, söz konusu tutarları da eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

8. İşbu Kampanya kapsamındaki hatlarımızdan alınan ve gönderilen (download ve upload edilen) mobil 
internet/datanın, seçmiş olduğumuz Paket kapsamında her bir fatura dönemine ait mobil internet 
kullanım miktarından düşeceğini, söz konusu mobil internet kullanım miktarını kısmen ya da 
tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir 
sonraki fatura dönemine devri gibi herhangi bir talebimiz olmayacağını, söz konusu mobil internet/data 
miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımız bulunmadığını,  

9. İşbu Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz Mobil Internet Paketini; Paket aktivasyonunun ya 
da değişikliğinin üzerinden en az 1 fatura dönemi geçmiş olması kaydı ile, Ek-1’de belirtilen Mobil 
Internet Paketlerinden herhangi biri ile değiştirebileceğimizi, bu kapsamda talebimizi Turkcell 
İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden ileteceğimizi ve seçmiş 
olduğumuz yeni paketi, Ek-2’de yer alan “Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve işbu 
Taahhütname hükümleri çerçevesinde kullanabileceğimizi,  

10. İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Ek-1’de belirterek Kampanya kapsamına dahil edeceğimiz 
adımıza kayıtlı tüm hatların 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay 
verdiğimizi ve 3G hızında mobil internet hizmetlerinden yararlanabilmek için hattımızın mutlaka 3G 
abonesi olması ve 3G kapsama alanı içinde bulunması gerektiğini ve bu hizmetleri sadece bu 
servisleri destekleyen 3G Cihazlarıyla kullanabileceğimizi, 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,  

11. TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği Paket kapsamında 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 söz konusu web 
sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumuzu, ayrıca “adil kullanım politikası” gereği; Ek-1’de yer 
alan Paketler kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan mobil internet kullanımının Taahhüt 
Süresi içerisinde aşılması durumunda 3G internet hızının 5 Kbps’a düşürüleceğini ve bu dönem 
içerisinde paket aşım ücretinin uygulanmayacağını, Taahhüt Süresi bittikten sonra Paketin 
yenilenmesi ve/veya aynı dönem içerisinde başka bir mobil internet paketi daha alınması 
durumlarında sunulan hizmetin hızının mevcut haline geri döneceğini bildiğimizi, 

12. İşbu Kampanya kapsamında distribütörün/ bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini 
ve söz konusu fatura karşılığında distibütöre/bayiye herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, 
distribütöre/bayiye herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta 
TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını,  

13. İşbu Kampanya kapsamında almaya hak kazandığımız her bir cihazın distribütör/ bayi tarafından işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Paket’in TURKCELL tarafından Kampanyaya 
tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, teslim tarihi 

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


 

İMZA / KAŞE: 
 

itibariyle Ek-1’de bulunan Cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz konusu 
cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka 
bir cihazin teslim edilebileceğini, bu doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine 
getirilmiş olacağını,  

14. İşbu taahhütname kapsamında aktivasyon mesajından sonra seçmiş olduğumuz Paketin bedellerinin 
Hatlarımıza yansıtılmaya başlanmasına rağmen cihazların stokta bulunmaması ve/veya 
teknik/sistemsel bir sorun nedeniyle tarafımıza cihazların teslim edilememesi sonucu herhangi bir 
itirazda bulunmayacağımızı; cihazların teslim edilmemiş olmasının işbu Taahhütname kapsamındaki 
yükümlülüklerimizi (paket bedellerini ödeme yükümlülüğü dahil) yerine getirmememiz için haklı 
neden oluşturmayacağını, 

15. İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Cihaz/Cihazların kurulumundan, çalışır halde 
bulundurulmasından ve cihazların kurulum ve montajından kaynaklı oluşabilecek her türlü maliyetin 
tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 

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

17. İşbu Taahhütname konusu Paketlerin sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışındaki ve 
yurtdışından kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Uluslararası Dolaşım 
Tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini,  

18. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir Hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 
Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

19. Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait 
abonelik sözleşmesini, hattın/hatların 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir 
sebeple feshetmeyeceğimizi, hatlarıımızın 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 hatlarımızın 
geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep 
olmayacağımızı, kampanyaya 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, 

20. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Ek-
1’de seçtiğimiz Paket/ler kapsamındaki Mobil Internet Paketinin yine Ek-1’de belirtilen Hatlarımıza 
tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel 
(kampanya dışı) “3G Internet Paket bedeli”nin her fatura döneminde Ek-1’de belirtilen her bir 
Hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya kapsamında “Cihaz” 
kazanmamız ve işbu Kampanya konusu diğer faydalardan yararlanacağımız sonucunu 
doğurmayacağını ve bu nedenle Taahhüt Süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL’den 
herhangi bir talebimizin olmayacağını,  

21. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 
ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz 
herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz(TURKCELL’in ilk ihlalde  işbu 
madde konusu bedeli  talep etme ve/veya kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu 
haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için tarafımızdan 
verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının 
ve/veya Kampanyanın suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda, her bir hattımız için ayrı ayrı 
hesaplanmak üzere, işbu Taahhütname kapsamında ilgili paketin hattımıza tanımlandığı tarihten söz 
konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından Mobil Internet Paketi için her bir 
fatura döneminde sağlanan vergiler dahil indirim bedelleri (1 nolu paket için indirim 22 TL, 2 nolu 

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


 

İMZA / KAŞE: 
 

paket için indirim 27 TL’dir.) toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, 
ÖİV dahil Mobil İnternet Paket bedelleri toplamının “Internet Paketi Kampanya Cayma Bedeli” olarak 
ilgili Hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir 
kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 

22. İşbu Taahhütnamenin 21. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir Hattımız için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, sözkonusu aykırılık tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine 
kadar Paket kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarları toplamının ilgili 
pakete tanımlı her bir hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim 
Hizmet Faturasına “3G Modem Kampanya Cayma Bedeli” olarak yansıtılacağını, bu durumda 
sözkonusu cihaz temlik tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

23. TURKCELL ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 
(SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğumuz ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve 
pazarlamaya esas olacak bilgileri, kuruluşumuza daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunabilmeleri 
için, TURKCELL ve SUPERONLINE’ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimizi, 
 
Bilgi Paylaşımı için onay vermek istemiyorsanız aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. 
             

TURKCELL ve/veya SUPERONLINE nezdinde bulunan bilgilerimizin, TURKCELL ve/veya SUPERONLINE 
tarafından birbirleriyle paylaşmalarına izin vermediğimizi beyan ederiz. 

 
24. İşbu taahhütname kapsamında belirtilen ve adımıza kayıtlı tüm hatlara ait  satış, faturalama ve 

pazarlamaya esas olacak tüm kişisel verilerin, hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri süresince, 
Turkcell, grup şirketleri ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerden daha etkin bir biçimde 
yararlanmak, özelleştirilmiş hizmetlere erişmek, alternatif, avantajlı teklif ve kampanyalar hakkında 
bilgi sahibi olmak ve benzeri  amaçlarla, Turkcell tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve 
Turkcell ve/veya yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından işlenmesine izin verdiğimizi, bu iznin 
işlem yetkilisi olarak tayin etmiş olduğumuz kişilerce Turkcell Kurumsal Online İşlem Merkezi 
üzerinden ücretsiz olarak geri alınabilme imkanı olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun 
işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimizi, 
 
İşbu madde konusu paylaşıma/veri işlemeye onay vermek istemiyorsanız aşağıdaki kutucuğu 
işaretleyebilirsiniz.  
 
İşbu taahhütname kapsamında belirtilen ve adımıza kayıtlı tüm hatlara ait  satış, faturalama ve 
pazarlamaya esas olacak tüm kişisel verilerin Turkcell tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve 
Turkcell ve/veya yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından işlenmesine izin vermediğimizi beyan 
ederiz. 
 

25. Aşağıda yer alan kutucuğu işaretleyerek, Turkcell’in anlaşmalı olduğu bankalar arasından aşağıdaki 
kutucukta beyan ettiğimiz Banka için otomatik ödeme talimatı ön başvurusunda bulunabileceğimizi; 
otomatik ödeme talimatının verilebilmesi için Turkcell nezdindeki “iletişim numarası, ticari unvan, 
vergi kimlik numarası/T.C. Kimlik Numarası, otomatik ödeme ön başvurusu talimatı verilen banka ve 
şube adı” bilgilerimizin Turkcell tarafından aşağıdaki kutucukta beyan ettiğimiz Banka ile 
paylaşılacağına onay verdiğimizi, söz konusu bilgilerin Turkcell tarafından Banka ile paylaşılması 
akabinde Bankanın tarafımızla iletişime geçerek, talep ettiğimiz hatlar için otomatik ödeme talimatımızı 
Banka prosedürlerine uygun olarak işleme alacağını, işbu maddenin sadece bir ön başvuru niteliğinde 
olduğunu ve Turkcell’in otomatik ödeme talimatının işleme konulacağına dair tarafımıza herhangi bir taahhüt 
vermediğini, otomatik ödeme talimatımız Banka tarafından işleme konulana kadar faturalarımızı takip 
etmekle yükümlü olduğumuzu, bu konuda her türlü soru(n) ile ilgili tek muhatap ve sorumlu 

 



 

İMZA / KAŞE: 
 

olduğumuzu, aşağıdaki tablodaki kutucuğun işaretlenmemesi durumunda otomatik ödeme talimatı ön 
başvurusunda bulunmak istemediğimizin varsayılacağını bildiğimizi, 
 

Otomatik ödeme talimatı ön başvurusunda bulunmak istiyoruz.  

Banka ve Şube adı: 

 
26. Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam, şart, istisnalarının ve kampanya katılım koşullarının 

neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile 
bağlı olduğumuzu ve www.turkcell.com.tr adresinde yer alan kampanya katılım koşullarından birini 
veya birden fazlasını karşılamayan Ek-1’de beyan ettiğimiz hatların işbu Kampanyadan 
yararlanamayacağını bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

27. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket bedellerine yansıtılacağını ve 
Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 

28. 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,  

29. 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, 

30. İşbu Taahhütnameye konu “Kampanya”dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu, 

31. 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 yer alan yetkili kişi/kişilerce 
imzalandığını ve söz konusu Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

32. 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 okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 
 
 
 
EKLER:  
EK-1: Başvuru Formu 
EK-2: Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar 
 
 
 
ŞİRKET ÜNVANI: 
 
 
 
ADRES: 
 
 

EK-1 

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


 

İMZA / KAŞE: 
 

 
BAŞVURU FORMU 

 
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Esnafa Özel VINN 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. Kampanya kapsamında yer alan Mobil İnternet Paket seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir: 
 

Paket  
No 

Paket Seçenekleri 

KDV, ÖİV dahil her bir fatura dönemi için 
yansıtılacak Mobil Internet paketi ücreti   

1 
1GB’lık 3G Internet paketi 
 

9 TL (DokuzTürkLirası) 

2 
4GB’lık 3G Internet paketi 
 

19 TL (OndokuzTürkLirası) 

 
Kampanya kapsamında sunulan Cihaz modeli ,bedeli ve cihaz limit puanı aşağıdaki gibidir: 
 

Cihaz Seçenekleri 
KDV Dahil Aylık Cihaz Bedeli  

 
KDV dahil toplam Cihaz bedeli  

 

Cihaz 
Limit 
Puanı 

VINN 3G modem cihaz* 10 TL 120 TL 150 

 
(*): VINN 3G Modem cihaz; 21.6 Mbps hızı sağlayabilmesi şartıyla işbu Taahhütnamenin imza tarihinde Turkcell’in 
portföyünde yer alan cihaz modellerinden herhangi birini ifade etmektedir. Turkcell’in 21.6 Mbps hızında herhangi 
bir marka ve modelde modem cihazı verme hakkı saklıdır. 

 
B. Yukarıdaki tabloda yer alan Paket seçeneklerinden tercih edilen Paket’in numarası ve seçilen her bir Paketin 
tanımlanacağı her bir hat numarası aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir: 
 

Seçilen 
Paket 
Numarası 

Paket Tanımlanacak  
Hat Numarası 

      

  

  

 
C.  İşbu Kampanyaya Turkcell Kurumsal Satış Yöneticisi aracılığıyla katılıyorum.  
 
 İşbu Kampanyaya Turkcell İletişim Merkezi üzerinden katılıyorum. 
 
 
ŞİRKET ÜNVANI:  

 
EK-2 



 

İMZA / KAŞE: 
 

 
PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 

 
1. 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 

da 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-1’in (A) bendindeki tabloda yer alan 

Mobil İnternet Paketi ücreti ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılacaktır. 

2. Paket değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacaktır. Taahhütname kapsamında teslim edilen cihazın 

bedelinin Taahhüt Süresinden kalan fatura dönemleri için taksitleri her halükarda ilgili Hatta yansıtılmaya devam 

edecektir. 

3. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 fatura dönemi geçmesi 

gerekmektedir. 

4. Paket değişikliği taahhütname süresince sadece 1 kere yapılabilir.  

5. Kampanya Taahhütnamesi’nin 21. maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda ilgili madde yerine 

işbu madde koşulları geçerli olmak ve her bir Hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paket kapsamında aboneye 

ilgili Paketin Hatta tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar ilgili Mobil İnternet 

(Paketi için sağlanan ve 21.maddede belirtilen vergiler dahil indirim bedelleri toplamı (Örneğin, 1GB’lık Paketten 

4GB’lık Pakete 3. fatura döneminde geçildiği durumda, ilk 3 fatura dönemi için cezai şart hesaplaması 1GB 

kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan fatura dönemleri için ise 4GB 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 dahil Mobil İnternet 

Paket bedelleri toplamının cezai şart olarak abonenin ilgili Hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz 

konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu Kampanyadan otomatik olarak 

çıkarılacaktır. 

 

 

 

ŞİRKET ÜNVANI:  
 
 
 
 


