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YENİ NESİL YAZARKASA CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 25.07.2014 tarihinden 
itibaren düzenlenmekte olan Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak 
anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

            
1. Ek-2’de bir örneği bulunan izin yazısını temin etmemizin işbu Kampanyaya katılım için ön şart olduğunu 

bildiğimizi, söz konusu yazıyı eksiksiz olarak ibraz etmememiz durumunda, işbu Taahhütnameyi imzalamış 
olsak dahi, Taahhütnamenin Turkcell tarafından geçersiz sayılacağını, 

2. Kampanya kapsamında 1.maddeki şart dışında 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 limit puan dışında 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 bunlara ek olarak 
cihaz yenileme teklifleri ile mevcutta devam eden kampanya teklifinin farklı bir cihaz teklifi ile devam 
ettirilmek istenmesi durumunda belirtilen kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden 
kampanyadan en az 6 aydır yararlanıyor olunması, 

3. İşbu Taahhütnamenin imzası ile birlikte Kampanya kapsamına dâhil edeceğimiz adımıza kayıtlı faturalı yeni 
tesis kurumsal M2M hattı/hatları (M2M hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini/ yönetilmesini 
sağlamak üzere, takılı olduğu cihazların, diğer cihazlar ya da kurumsal uygulamalar ile iletişime geçmesine 
olanak tanıyan “data” (veri iletişim) hatlarıdır ve bundan sonra kısaca “Hat/Hatlar” olarak ifade edilecektir.) 
Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirdiğimizi, söz konusu Hatları sadece işbu Taahhütname kapsamında teslim 
alacağımız Yeni Nesil Yazarkasa Cihazları (bundan sonra “Yazarkasa” olarak anılacaktır) ile 
kullanabileceğimizi, 

4. Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz her bir yeni tesis hat için “Turkcell Mobil Telefon Kurumsal 
Abonelik Sözleşmesi” ve “Turkcell M2M Hat Kullanım Koşulları Taahhütnamesi” imzalamakla 
yükümlü olduğumuzu, hatlara ait www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel tüm vergilerin her 
bir Hatta ait Mobil İletişim Hizmet faturasına ayrıca yansıtılacağını, 

5. Ek-1’de beyan ettiğimiz Hatlarımızın Kampanyaya tanımlanması akabinde 24 ay süresince (“Taahhüt 
Süresi”) aylık olarak kampanya kapsamındaki her bir Hattımıza Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesinin (“Tarife”) 
TURKCELL tarafından tanımlanacağını ve bu doğrultuda Tarifenin KDV, ÖİV dahil 9,90 TL olan indirimli 
bedelinin “Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesi” olarak ve Ek-1’de seçtiğim modele gore değişen 
Yazarkasa’nın aylık taksit tutarının “Vera Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Taksit/ Profilo Yeni Nesil 
Yazarkasa Cihaz Taksit/ Mikrosaray Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Taksit” olarak her ay Taahhüt 
Süresince kampanya kapsamındaki her bir Hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacağını, 
söz konusu tutarları eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, Kampanya tanımlamasının ayın hangi gününde 
yapıldığına bakılmaksızın, Tarifenin aylık bedelinin, ilgili Hattın o ayki faturasına tümüyle 
yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan her hâlükârda Taahhüt Süresince 
faydalandırılacağımızı bildiğimizi,  

6. Turkcell’in bu maddede belirtilen bedellerin Taahhüt Süresi boyunca değişmeyeceği hususunda 
tarafımıza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi; bu kapsamda, İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde beyan 
ettiğimiz her bir Hatta Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesi kapsamında tanımlanacak olan aylık 500 MB’lık 
mobil internet miktarının ve 48 saat datacall üzerindeki kullanımların aşılması halinde söz konusu 
kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV ve ÖİV dahil 0,000049 TL/KB 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, işbu maddede bildirilen bedellerin/ ücretlerin taahhüt 

http://www.turkcell.com.tr/
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kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell’in bu maddede belirtilen bedellerin taahhüt 
süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafımza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi, 

7. İşbu Taahhütnameye konu Tarifenin içeriğini kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, 
kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir 
talebimizin olmayacağını, söz konusu Tarife içeriğini başkaca herhangi bir hatta devretme 
hakkımızın bulunmadığını, Tarife kapsamındaki mobil internet kullanımına, alınan ve gönderilen 
(download ve upload edilen) datanın dahil olduğunu bildiğimizi, 

8. İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Yazarkasa bedelinin tamamı için distribütörün 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 ve bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde 
bulunmayacağımızı, 

9. İşbu Kampanya kapsamındaki her bir Yazarkasanın distribütör tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde 
belirtmiş olduğumuz kişiye Teslim tutanağı ile teslim edileceğini, Yazarkasaların stoklarla sınırlı 
olduğunu,  

10. İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Yazarkasaların işbu Taahhütname süresince çalışır 
halde bulundurulması sorumluluğunun ve Yazarkasaların kurulum ve montajından kaynaklı 
oluşabilecek her türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu, kurulum hizmetine ilişkin tüm sorumluluğun 
Yazarkasa üreticisinin kurulumu gerçekleştiren bayisine ait olduğunu, bu konuda TURKCELL’in bir 
sorumluluğunun bulunmadığını, kurulumun zamanında veya hiç gerçekleşmemesinin işbu 
taahhütnamedeki yükümlülüklerimizi (Kampanya kapsamında ödemekle yükümlü olduğumuz 
bedeller de dahil olmak üzere) haklı nedenle yerine getirmeyeceğimiz sonucunu doğurmayacağını,  

11. İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Yazarkasaların çalınması, kaybı ve/veya hasar 
görmesi vs. durumlarında da işbu Taahhütname ile üstlenilen yükümlülüklerin aynen devam 
edeceğini,  

12. Yazarkasanın veri bağlantısına elverişsiz hale gelecek şekilde kapatılması/engellenmesi durumlarında işbu 
Taahhütname konusu hizmetin tam verilememesi durumlarında TURKCELL’in sorumluluğu olmadığını, bu 
gibi durumlarda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu, bu durumların işbu Taahhütnamede 
belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmememiz için haklı neden oluşturmayacağını,  

13. Taahhüt süresi boyunca, Hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, hattın/hatların 3. kişiye devri, başka 
bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hatlarımızın 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, 

14. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra iptal talebimizi yazılı olarak TURKCELL’e bildirmediğimiz 
takdirde, ilgili her bir hattımıza Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesinin tanımlanmaya devam edeceğini ve 
iptal etmediğimiz sürece her ay yenileneceğini, bu kapsamda Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesi 
karşılığında her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına www.turkcell.com.tr adresinde yer 
alan güncel Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesi bedelinin her ay yansıtılacağını, fakat bu durumda 
Kampanya konusu faydalara hak kazanamayacağımızı bildiğimizi, Taahhüt Süresi sona erdikten 
sonra Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesinin iptal edilmesini dilediğimiz zaman yazılı olarak TURKCELL’e 
bildirebileceğimizi,  

15. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 
ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden işbu Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya herhangi bir Hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde 
ödemememiz ve/veya Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte 
olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya Kampanyanın suistimal edildiğinin 
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tespit edilmesi durumunda (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya kampanyadan 
çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.), her bir 
Hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, sözkonusu aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi 
bitimine kadar geçen süre (ay bazında) ile Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesinin üzerinden sağlanan KDV 
ve ÖİV dahil 10 TL (OnTürkLirası)’lik aylık indirim bedelinin çarpılmasıyla bulunacak toplam tutarın 
veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 
Taahhüt Süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil Yeni Nesil Yazarkasa 
Tarifesi bedelinin, her bir Hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki ilk Mobil 
İletişim Hizmet Faturasına “Yeni Nesil Yazar Kasa Tarife Data Cayma” olarak yansıtılacağını, bu 
durumda sözkonusu tutarları eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

16. İşbu Taahhütnamenin 15. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir Hattımız için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine 
kadar ödememiz gereken vergiler dâhil kalan Yazarkasa taksit tutarları toplamının ilgili Pakete 
tanımlı her bir Hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim Hizmet 
Faturasına “Profilo Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Cayma/ Vera Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Cayma / 
Mikrosaray Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Cayma” olarak yansıtılacağını, bu durumda söz konusu cihaz 
taksit tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, Yazarkasa toplam bedellerinin Ek-1’de yer 
alan şekilde olduğunu, 

17. Kampanya kapsamındaki Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesinden, talebimizi iletmediğimiz sürece sadece 
yurtiçinde faydalanabileceğimizi bildiğimizi, Yeni Nesil YazarKasa Tarifesini yurtdışında kullanım için 
de açtırdığımız takdirde ise hattın kayıtlı olduğu güncel tarife üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini 
bildiğimizi, 

18. 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. 

 
19. 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 imkânı 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. 

 
20. Kampanyanın ve Kampanya kapsamındaki Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesinin 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 

 

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

21. (a) Kampanya kapsamında Hatlarımıza tanımlanan Tarifeyi Taahhüt Süresince değiştirme talebinde 
bulunmayacağımızı, (b) Kampanyaya, her bir Hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve (c) 
Kampanya kapsamında geçerli olan Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,  

22. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Yeni Nesil Yazarkasa Tarifesi/ Mobil 
İnternet Paketi bedellerine ve yeni tesis hat vergilerine yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde 
tarafımıza fatura edileceğini, 

23. 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,  

24. 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, 

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

27. 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: İzin Yazısı 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
 
 
 
FİRMA ADRESİ: 
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EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz 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. Yeni Nesil Yazarkasa Cihaz Kampanyası kapsamında sunulan Yazarkasa modelleri ve bedelleri 

aşağıdaki gibidir; 
  

 Yazarkasa modelleri KDV dahil aylık 
Yazarkasa Ücreti  

KDV dahil toplam 
Yazarkasa Ücreti 

Limit Puan* 

Vera Delta 75 TL 1.800 TL 1.800 

Profilo VX-680 E1 74 TL 1.776 TL 1.800 

Mikrosaray Pidion MT360E 109 TL 2.616 TL 2.600 

* Turkcell tarafından ilgili cihaz için belirlenen puan değeri 
 

B. Tarife tanımlanması talep edilen hat numaraları ve her bir Hat için seçilen Yazarkasa modeli 
aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir: 

 

Hat Numarası Seçilen Yazarkasa Modeli 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
C. Kampanya kapsamında “cihaz” teslim alacak kişinin:  

 
Adı/Soyadı:  

 
Adresi: 

 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
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EK-2 

 
İZİN YAZISI 

 
 
 

T.C 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 

Vergilendirme Grup Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

SAYI: ………….         TARİH: …………… 

KONU: Ö.K.C. İzin Belgesi 

ÖRNEKTİR 

 

 

İLGİLİ MAKAMA 

 

 

İLGİ: …………………………………. 

Mükellef Ünvanı: …………… 

Vergi Kimlik No: …………….. 

Merkez Adresi: …………………… 

Ö.K. Cihazın Kullanılacağı Adres: …………………. 

Ö.K. Cihazın Kullanılacağı İş Türü: ………………. 

 

, 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı dairemiz mükellefinin 3100 Sayılı Katma Değer Vergisi mükelleflerinin 

Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Hakkındaki Kanunla ilgili 426 ve 427 Seri No’lu Genel 

Tebliğler gereğince ………… adet EFTPOS özellikli Cihaz satın almasında sakınca yoktur. 

 


