TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim Turkcell İletişim Hizmetleri
A.Ş. (taahhütnamede TURKCELL diye anılacaktır) tarafından 15.02.2006 tarihinden itibaren düzenlenmekte
olan “TurkcellSimPos Kampanyası”ndan (Taahhütnamede “Kampanya” olarak anılacaktır.) yararlanmak
istememiz sebebiyle;
1. İşbu Kampanya konusu SIMPOS servisine ait altyapı hizmeti için, en az 1 (bir) adet Pos cihazı ve her
bir POS cihazı ile data transferinde kullanılmak üzere 1(bir) adet Turkcell faturalı M2M
hattı(“Hat/hatlar”) temin etmekle yükümlü olduğumuzu,
2. İşbu Kampanya kapsamında, Ek-1’de belirttiğimiz ve 15. madde kapsamında Kampanyaya dâhil
edilecek olan hatlarımızı, karşılarında IMEI numaraları bulunan POS cihazları ile kullanacağımızı,
3. İşbu Kampanya kapsamında, Ek-1’de belirttiğimiz ve 15. madde kapsamında Kampanyaya dâhil edilecek olan
hatlarımızın faturalarına her bir hat için Ek-1’deki ödeme seçimimize bağlı olarak işbu maddenin (a) ve (b)
bendlerinde belirtilen ilgili tutarın, her bir hattın Simpos tarifesine tanımlandığı tarihten itibaren 24(yirmidört) ay
süresince (“taahhüt süresi”) her ay yansıtılacağını, bu kapsamda ödeme seçimlerinin aşağıdaki gibi olduğunu;
a. Ek-1’de “6 ay ücretsiz + 18 ay ücretli” ödeme seçeneğini işaretlediğimiz her bir hattımız için
geçerli olmak üzere; sözkonusu her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, her bir hattın
TURKCELL tarafından Simpos Tarifesine tanımlandığı tarihten sonraki ilk 6 (altı) ay süresince (6.
ay da dahil olmak üzere) herhangi bir ücret yansıtılmayacağını, 6. ayın bitiminden itibaren
18(onsekiz) ay süresince ise “TurkcellSimPos bedeli” olarak aylık KDV ve ÖİV dahil 5,80
TL(BeşTürkLirasıSeksenKuruş) yansıtılacağını,
b. Ek-1’de “24 ay ücretli” ödeme seçeneğini işaretlediğimiz her bir hattımız için geçerli olmak üzere;
her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, her bir hattın TURKCELL tarafından Simpos
Tarifesine tanımlandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay süresince “TurkcellSimPos bedeli”
olarak aylık KDV ve ÖİV dâhil 4,30 TL (DörtTürkLirasıOtuzKuruş) yansıtılacağını,
4. İşbu taahhütnamenin 3. Maddesinin (a) ve (b) bentlerindeki ödeme kurguları arasında, taahhüt süresi
içerisinde geçiş yapamayacağımızı bildiğimizi,
5. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de belirttiğimiz ve 15. madde uyarınca Kampanyaya dahil edilecek olan
hatlarımız için 3. Maddede belirtilen aylık bedel karşılığında, taahhüt süresince hat başına her ay 60 MB’lık
GPRS ve 48 saatlik GSM POS veri çağrısı kullanımının ücretsiz olacağını ve bu limitlerin üzerindeki
kullanımlarımızın GPRS için güncel Bilgisayardan Internet tarifesi ve GSM POS veri çağrısı için ise
güncel GSM POS veri çağrı dakika bedeli üzerinden ücretlendirileceğini,
6. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de belirttiğimiz ve 15. madde kapsamında Kampanya kapsamına dahil
edilecek olan hatlarımızın, SMS (kısa mesaj) alıp, gönderme hizmetlerinden ve/veya WAP, İnternet ve MMS
servislerinden/APN’lerinden yararlanamayacağını, ilgili hatların kampanyadan yararlandıkları sürece bu
servislere ve ayrıca uluslararası dolaşıma (roaming) kapalı olacağını ve bu süre zarfında uluslararası
dolaşıma açılmasının mümkün olmadığını bilerek kabul ettiğimizi,
7. İşbu Kampanya kapsamına dâhil edilecek olan hatlarımız ile hiçbir 3G hizmetinden yararlanamayacağımızı
bildiğimizi,
8. İşbu kampanyaya yeni hat dâhil etmek istememiz ve kampanya kapsamından yararlanacak hatlar için
belirlenmiş baremlerde hat taahhüdü vermek istememiz halinde, TURKCELLSIMPOS KAMPANYASI
TAAHHÜTLÜ KURGU EK TAAHHÜTNAMESİ’ni imzalamakla yükümlü olduğumuzu,

9. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de IMEI numaralarını belirttiğimiz POS cihazlarını temin etmekle
yükümlü olduğumuzu, Pos cihazları ile ilgili olarak TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun
bulunmadığını,
10. İşbu Kampanya konusu SIMPOS servisini eksiksiz ve kusursuz alabilmemiz için Pos cihazlarını çalışır
durumda bulunduracağımızı; Pos cihazlarının yanlış kullanımından ve/veya POS cihazlarının yol açtığı
problem veya zararlardan TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
11. Turkcell şebekesinden kaynaklanan sorunlar için 444 0 532 numaralı Turkcell Çağrı Merkezi’ni
arayabileceğimizi ancak TURKCELL’in söz konusu sorunların çözümüne ilişkin herhangi bir garanti
vermediğini,
12. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında; terminallerin GSM şebekesi kapsama alanında
olmamasından, havadaki transmisyon ve/veya telli transmisyon ve kiralık hat problemlerinden, terminallerin
ayarlarının doğru olmamasından, terminallerin düzgün çalışmamasından veya POS cihazının işletiminin
düzgün çalışmamasından ve/veya işletimi sırasında doğacak kesintilerden kaynaklanan data kayıplarından
ve/veya bozulmalarından ve/veya dataların yanlış iletimden TURKCELL’in sorumlu tutulamayacağını,
13. TURKCELL’in, işbu Kampanya konusu SIMPOS servisinin kendi şebekesinin işleyişinde herhangi bir kesinti
ya da aksaklığa sebebiyet vermesi halinde önceden herhangi bir bildirim yapmadan söz konusu servisi
durdurabileceğini, servisin bu şekilde kesintiye uğramasından dolayı TURKCELL’den her ne ad altında olursa
olsun tazminat vs. talep edemeyeceğimizi,
14. İşbu Taahhütname konusu SIMPOS servisinin işletime alınabilmesi ve servisin devamlılığının işbu
Taahhütname süresince sağlanabilmesi için gerekli olan tüm koşulları sağlamakla yükümlü
olduğumuzu, bu koşulların sağlanmaması sebebiyle Kampanya konusu servisin işletime alınmamasından
dolayı TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
15. İşbu taahhütname kapsamında Ek-1’de beyan ettiğimiz hatlara yeni hat/hatlar ilave etmek istememiz
durumunda, ilave hat talebimizi TURKCELL’e işbu taahhütnamenin yürürlükte bulunduğu süre içinde
yazılı olarak beyan edebileceğimizi ve bu kapsamda işbu taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan “İlave
Hat ve IMEI No Listesi”ni ilave hat/hatlar için doldurarak TURKCELL’e ibraz edeceğimizi, Simpos
Tarifesi tanımlanmasını talep ettiğimiz her bir ilave hat için işbu taahhütnamede belirtilen hükümlerin
aynen geçerli olacağını,
16. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de belirttiğimiz ve 15. madde kapsamında Kampanya kapsamına
dahil edilecek olan hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. 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, bu hallere aykırı davranmamız halinde işbu Taahhütnamenin 17. maddesinin
uygulama alanı bulacağını,
17. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya
taahhüt süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir Operatöre taşımamız/3.
bir kişiye devretmemiz ve/veya TurkcellSimPos bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz
herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz (TURKCELL’in ilk ihlalde cayma
bedeli talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği

şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin
eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanyanın
suistimal edilmesi hallerinde, işbu Taahhütname konusu SIMPOS servisinin TURKCELL tarafından
derhal durdurulacağını ve ayrıca Kampanya kapsamındaki hatlarımızın yükümlüğümüze aykırı
davrandığımız tarihten itibaren düzenlenecek olan ilk faturalarına, söz konusu hatta/hatlara ait
tahakkuk etmiş tüm borçlar/bedeller ile birlikte, her bir hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere; aşağıdaki
tablolarda Kampanya kapsamına dâhil edilen her bir hattın SIMPOS kampanyasından yararlandığı
sürenin (ay bazında) karşısında yer alan tutarların KDV dâhil cezai şart bedeli olarak bir kerede
yansıtılacağını,
Ek-1’de “6 ay ücretsiz + 18 ay ücretli” seçeneğini işaretlediğimiz her bir hattımız için geçerli olacak
cezai şart tablosu aşağıdaki gibidir.
Kampanyadan Yararlanılan Süre *
Vergiler dâhil Cezai şart bedeli
1 ay
0 TL
2 ay
5,80 TL (BeşTürkLirasıSeksen Kuruş)
3 ay
11,60 TL (OnbirTürkLirasıAltmışKuruş)
4 ay
17,39 TL (OnyediTürkLirasıOtuzDokuzKuruş),
5 ay
23,19 TL (YirmiÜçTürkLirasıOnDokuzKuruş)
6 ay
28,99 TL(YirmiSekizTürkLirasıDoksanDokuzKuruş)
7 ay ve fazlası
34,79 TL (OtuzDörtTürkLirasıYetmişDokuzKuruş),
* Her bir hattın TURKCELL tarafından Simpos Tarifesine tanımlandığı tarihten, aykırılığın gerçekleştiği tarihe
kadar olan süredir.
Ek-1’de “24 ay ücretli” seçeneğini işaretlediğimiz her bir hattımız için geçerli olacak cezai şart tablosu
aşağıdaki gibidir.
Kampanyadan Yararlanılan Süre*
1 ay
2 ay
3 ay
4 ay
5 ay
6 ay
7 ay
8 ay
9 ay
10 ay
11 ay
12 ay
13 ay
14 ay
15 ay
16 ay
17 ay
18 ay
19 ay
20 ay
21 ay
22 ay
23 ay
24 ay

Vergiler dâhil Cezai şart bedeli
0 TL
1,44 (Bir Türk Lirası KırkDört Kuruş)
2,88 (İki TürkLirası Seksen Sekiz Kuruş)
4,31 (Dört Türk Lirası OtuzBir Kuruş)
5,76 (Beş Türk Lirası YetmişAltı Kuruş)
7,19 (Yedi Türk Lirası OnDokuz Kuruş)
8,64 (Sekiz Türk Lirası AtmışDörtKuruş)
10,07 (On Türk Lirası Yedi Kuruş)
11,52 (Onbir Türk Lirası ElliİkiKuruş)
12,95 (Onİki Türk Lirası DoksanBeşKuruş)
14,39(OndörtTürk Lirası OtuzdokuzKuruş)
15,83(OnbeşTürk Lirası Seksenüç Kuruş)
17,27 (OnyediTürk Lirası Yirmiyedi Kuruş)
18,71 (OnsekizTürk Lirası Yetmişbir Kuruş)
20,15 (Yirmi Türk Lirası Onbeş Kuruş)
21,59 (YirmibirTürk Lirası Ellidokuz Kuruş)
23,02 (Yirmiüç Türk Lirası İki Kuruş)
24,47 (Yirmidört Türk Lirası Kırkyedi Kuruş)
25,90 (Yirmibeş Türk Lirası Doksan Kuruş)
27,34 (Yirmiyedi Türk Lirası Otuzdört Kuruş)
28,78 (YirmisekizTürkLirasıYetmişsekizKuruş)
30,22 (OtuzTürk Lirası Yirmiki Kuruş)
31,66 (Otuzbir Türk Lirası Altmışaltı Kuruş)
33,10 (Otuzüç Türk Lirası On Kuruş)

* Her bir hattın TURKCELL tarafından Simpos Tarifesine tanımlandığı tarihten, aykırılığın gerçekleştiği tarihe
kadar olan süredir.
18. 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,
19. Kampanya kapsamındaki taahhüt süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,
20. Aşağıda belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres
değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda
belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
21. 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 işbu taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu,
22. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda kalacak olan işbu
Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca
karşılanacağını,
23. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve
doğru olduğunu,
İşbu taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.
EKLER:
1. Hat ve IMEI No Listesi
2. İlave Hat ve IMEI No Listesi
Ünvan:
Adres:
İmza

EK-1

HAT VE IMEI NO LİSTESİ
.................. tarihinde imzalamış olduğumuz “TURKCELLSIMPOS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ” kapsamında
faydalanmak istediğimiz hatlarımız, her bir hat ile kullanılacak olan Pos cihazı IMEI no ve istenen ücretlendirme
seçeneği aşağıda belirtilmiştir;
HAT NO

POS CİHAZI IMEI NUMARASI

6 ay ücretsiz + 18 ay ücretli

Ünvan:

İmza

EK-2
İLAVE HAT VE IMEI NO LİSTESİ

24 ay ücretli

1. İşbu “TURKCELLSIMPOS Kampanyası’ndan faydalanacak Hatlara ilişkin Ek Protokol”ün (Bundan sonra
“Ek Protokol” olarak anılacaktır) .............. tarihinde imzalanmış olduğumuz TURKCELLSIMPOS
KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ’nin (Bundan sonra “Kampanya Taahhütnamesi” olarak anılacaktır)
ayrılmaz bir parçası olduğunu, “Kampanya Taahhütnamesi” ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve ………….
tarihinden itibaren geçerli olacağını,
2. İşbu “Ek Protokol” ile düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Kampanya Taahhütnamesi” hükümlerinin
geçerli olacağını,
3. “Kampanya Taahhütnamesi” kapsamında faydalanmak istediğimiz ilave her bir hat ile kullanılacak olan Pos
cihazı IMEI no ve istenen ücretlendirme seçeneğini işbu Ek Protokol’de aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
HAT NO

Ünvan:

İmza :

POS CİHAZI IMEI NUMARASI

6 ay ücretsiz + 18 ay ücretli

24 ay ücretli

