KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin ( “TURKCELL”) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu Kontratlı
SMS Paketleri Kampanyası’ndan ( “Kampanya”) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;
1- İşbu Kampanya kapsamına dâhil edeceğimiz adımıza kayıtlı faturalı hattı/hatları (Bundan sonra “Hat/Hatlar”
olarak anılacaktır.) Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirdiğimizi, Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta yine Ek1’de seçimimizi beyan ettiğimiz Kontratlı SMS Paket seçeneklerinden birinin (Bundan sonra seçilen her bir
Kontratlı SMS Paketi, “SMS Paketi/Paket” olarak anılacaktır.) işbu Taahhütnamenin imzalanmasından
sonra ilgili Hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon mesajından sonra Taahhüt
süresince tanımlanacağını, Taahhüt Süresinin; 12(oniki) veya 24*(yirmidört) fatura dönemi ile,
seçilen SMS Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün bazında sürenin
toplamından oluşacağını, Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir SMS Paketinin Taahhüt Süresi
boyunca ilgili her bir Hattımızın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Taahhüt Süresi sonunda
Kampanyanın ilgili Hat için sona ereceğini,
(*): Kampanya kapsamında SMS 100 ve SMS 500 paketlerini 24(yirmidört) ay taahhütle %50 indirimli olarak
ancak son 30(otuz) gün içinde 5(beş) veya üzeri hattımızı diğer operatörden TURKCELL’e taşımış olmamız
koşuluyla seçebileceğimizi, belirtilen şartı sağlamayan hatlarla ilgili paketleri seçmiş olmamız durumunda
işbu Taahhütnamenin söz konusu seçim için derhal geçersiz sayılacağını,
2- Seçtiğimiz her bir Paketin tutarının, Taahhüt Süresince Hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına her
bir fatura döneminde yansıtılacağını, bu doğrultuda Ek-1’in (A) bendindeki tabloda yer alan Paket
ücretinin Paketin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura döneminden itibaren Taahhüt Süresi
içindeki her bir fatura dönemi için yansıtılacağını,
3- Kampanya kapsamında seçtiğimiz Paket/ler kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan SMS
miktarına hak kazandığımızı, Kampanya kapsamında yer alan, Ek-1’de belirtilen SMS Paket bedellerinin,
Kampanya dışı bedelleri üzerinden indirimli olduğunu, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki
yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu,
4- Paket kapsamında her bir fatura dönemi için tanımlanan SMS 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 SMS miktarlarını
başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımız bulunmadığını,
5- İşbu Taahhütname kapsamında seçtiğimiz her bir Paket kapsamında her bir fatura dönemi için
tanımlanan SMS miktarının aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, halen
güncel olan ancak ilgili tarife kapsamında değişebilecek 40,75(kırkvirgülyetmişbeş) Kuruş/SMS
üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın 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 seçmiş olduğumuz Paket/leri; Paket aktivasyonunun ya da
değişikliğinin üzerinden en az 1(bir) fatura dönemi geçmiş olması kaydı ile taahhüdümüz süresince,
Ek-1’de belirtilen Paketlerden herhangi biri (*%50 indirimli SMS 100 ve SMS 500 paketleri hariç) ile
%50 indirimli SMS 100 ve SMS 500 paketleri ise ancak birbirleriyle 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,
(*): Bu paketler yalnız kendi aralarında geçiş yapabileceklerdir.
7- Kampanya kapsamındaki Paketlerin, kalan Taahhüt Süresi için üzerimize kayıtlı başka bir
hatta/hatlara tanımlanmasını yazılı olarak talep edebileceğimizi, bu durumda kalan Taahhüt Süresi
boyunca işbu Taahhütname kapsamındaki tüm hükümlerin aynen bu hatlar üzerinden devam
edeceğini,

8- Hatlarımıza tanımlanmış olan paketleri işbu kampanya koşullarına uygun olan başka bir kurumsal
abonenin hattına (Taahhütnamede “Devralan” olarak anılacaktır) devredebileceğimizi, bu durumda
“Kampanya Devir Formu”nün (Taahhütnamede “Form” olarak anılacaktır) gerek tarafımızca gerekse
paketi devralan tarafından imzalanacağı ve bu Form’u TURKCELL’e ibraz edeceğimizi, söz konusu
paketlerin Form’un imzalandığı tarihi takip eden fatura döneminde devralan’ın Form’da beyan
edeceği hatlara kalan Taahhüt Süresince tanımlanacağını; işbu Taahhütname kapsamındaki tüm
hükümlerin aynen devralan hatlar üzerinden devam edeceğini; devir koşullarının Form’da yeraldığını
bildiğimizi; devralanın işbu taahhütname ve Form’da yeralan hükümlere uyacağını; uymadığı
takdirde bu sonuçlardan (Taahhütname uyarınca ödenmesi gereken tutarlar ve varsa bunları aşan
zararlardan) TBK m.128 uyarınca bizzat sorumlu olduğumuzu,
9- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait
abonelik sözleşmesini, hattın 3.(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 hatlarımızı
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,
10- Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen %50 indirimli SMS 100 ve SMS 500 Paketleri hariç her bir Paketin,
Taahhüt Süresi sona erdikten sonra kendiliğinden iptal olacağını ve TURKCELL’den yazılı olarak
farklı bir talepte bulunmamamız durumunda bu tarihten sonraki kullanımlarımızın ilgili tarihte
www.turkcell.com.tr adresinde bildirilen birim sms fiyatından ücretlendirileceğini, %50 indirimli SMS
100 ve SMS 500 paketlerimizden birinin Taahhüt Süresi sona erdiğinde ise aksini TURKCELL’e yazılı
olarak bildirmediğimiz sürece aynı paketin kontratsız olarak ilgili hattımıza tanımlanacağını,
11- İşbu Taahhütname konusu Paketlerin sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışındaki
kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Uluslararası Dolaşım Tarifesi
üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini,
12- İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de bildirmiş olduğumuz Hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi, bu
doğrultuda ilave hat talebimizi TURKCELL’e işbu Taahhütnamenin Ek-3’ünde 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,
13- 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 durumunda (TURKCELL’in ilk
ihlalde bu maddeye istinaden hesaplanacak tutarı talep etme ve/veya kampanyadan çıkarma hakkını
kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.), her bir Hattımız için ayrı
ayrı hesaplanmak üzere, işbu Taahhütnamenin 3.(üçüncü) maddesi kapsamında ilgili Paketin
Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından
Paket/ler için her bir fatura döneminde sağlanan vergiler dahil indirim bedelleri (1 no’lu Paket için
paket için 12 aylık olması durumunda 6 TL, 24 aylık olması durumunda 7,5 TL, 2 nolu Paket için paket
için 12 aylık olması durumunda 9 TL, 24 aylık olması durumunda 12,5 TL, 3 nolu Paket için 12 TL, 4
nolu Paket için 10 TL) (örneğin 1 no’lu paketi(12 aylık olması durumunda) seçen ve 3. fatura
döneminde cayan bir abone, ilk 2 fatura dönemine ait kullanımlarından kaynaklı olarak 2*6=12 TL
ödeyecektir.) 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
Paket bedelleri toplamının ilgili her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu tarihi
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takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak
çıkarılacağımızı,
14- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve
Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,
15- 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,
16- TURKCELL’in Ek-1’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
17- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet
faturasına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon
Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
18- 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,
19- İşbu Taahhütnameye konu “Kampanya”dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru
olduğunu,
20- 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 işbu Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu,
21- 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.
Ek-1: Başvuru Formu
Ek-2: Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar
Ek-3: Hat Ekleme Formu
FİRMA UNVANI:
ADRES:
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EK-1
BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, Kontratlı SMS Paketleri 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 Kontratlı SMS Paket seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir:
Paket
No

Paket Seçenekleri ve
kapsamları

KDV ve ÖİV dahil her bir
fatura dönemi için 12 ay
süresince yansıtılacak
Paket bedeli*

KDV ve ÖİV dahil her bir fatura
dönemi için 24 ay süresince
yansıtılacak Paket bedeli*

SMS 100
7,50 TL** (YediTürkLirasıElliKuruş)
9 TL(DokuzTürkLirası)
(100 adet SMS)
SMS 500
12,50 TL**(OnikiTürkLirasıElliKuruş)
2
16 TL(OnaltıTürkLirası)
(500 adet SMS)
SMS 1000
3
23 TL(YirmiüçTürkLirası)
(1000 adet SMS)
SMS 3000
4
30 TL(OtuzTürkLirası)
(3000 adet SMS)
(*): Paket bedellerine KDV ve ÖİV dahildir.
(**): Bu ücretler 24 (yirmidört) ay taahhütle ve belirtilen paketlerde geçerli olmak üzere, yalnızca son 30 (otuz)
gün
içinde 5 (beş) veya üzeri hattını diğer operatörden TURKCELL’e taşıyan Kurumsal abonelere
uygulanacaktır.
1

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

Paket Tanımlanacak
Hat Numarası

Seçilen Paket
Numarası

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

FİRMA ÜNVANI:
4
İMZA/KAŞE:

Paket Tanımlanacak
Hat Numarası

EK-2
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 sms miktarı da ilgili
hatta tanımlanır. Paket değişikliğinin yapıldığı gün, ilgili Hatta yeni Paket kapsamındaki SMS miktarı da
tanımlanarak hattın paket değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim tarihine kadar hem mevcut paket hem de geçilen
yeni paket kapsamındaki toplam SMS miktarından yararlanması sağlanacaktır. Buna karşılık; eski Paketin tam
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 SMS
Paketi ücreti ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılacaktır
2. Paket değişikliği sadece işbu Taahhütname kapsamındaki kontratlı paketler arasında yapılabilecektir.
Kampanyanın kontratsız paketleri değişiklik kapsamından hariç tutulacaktır.
3. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 fatura dönemi geçmesi
gerekmektedir.
4. Kampanya kapsamındaki tüm paketler için alt pakete doğru paket değişikliğinin taahhütname süresince yalnızca
1 kere, üst pakete doğru paket değişikliğinin ise sınırsız kere(Ek:2’nin 2.maddesindeki kısıt geçerli olacak şekilde)
yapılabileceğini
5. Kampanya Taahhütnamesinin 13. 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 Kontratlı SMS Paketleri için
sağlanan ve 13. Maddede belirtilen indirim bedelleri toplamı (Örneğin, SMS 100 Paketinden(12 aylık kullanılması
durumunda) SMS 500 Paketine(12 aylık kullanılması durumunda) 3. fatura döneminde geçildiği durumda, ilk 3
fatura dönemi için SMS 100 Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan fatura dönemleri için ise SMS 500
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 dahil Paket bedelleri toplamı abonenin ilgili hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu tarihi
takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve abone işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacaktır.

FİRMA ÜNVANI:
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EK-3
HAT EKLEME FORMU
İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kontratlı SMS Paketleri Kampanya
Taahhütnamesi ( “Taahhütname”) 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 Taahhütnamede belirtilen hükümlerin
geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Aşağıdaki tabloya; Taahhütname kapsamında yer alan Paket seçeneklerinden tercih edilen ilave Paket’in numarası
ve seçilen her bir Paket’in tanımlanacağı ilave hat numarası yazılmalıdır:
Seçilen Paket
Numarası

Paket Tanımlanacak
Hat Numarası

İşbu Hat Ekleme Formu tarafımızdan okunarak …. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA ÜNVANI:
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