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KURUMSAL BLACKBERRY INTERNET PAKETLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 27.07.2012 
tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal BlackBerry Internet Paketli Kampanyası’ndan (Bundan böyle 
“Kampanya” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

 
1- Kampanya kapsamında sunulan paketleri ancak (i) İşTcell Doktorlar Kulübü, İşTcell Avukatlar Kulübü, İşTcell 

Emlakçılar Kulübü, İşTcell Eczacılar Kulübü veya İşTcell Mali Müşavirler Kulübü üyesi (“SOHO üyesi”) değil 
isek işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle 12 (oniki) aydan uzun süreli ve kurumsal faturalı hat sahibi 
Turkcell abonesi olarak şirketimiz üzerine kayıtlı tüm hatların son 6 ay fatura tutarı toplamının 250 TL ve üstü, 
(ii) SOHO üyesi isek işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle 6(altı) aydan uzun süreli ve kurumsal faturalı hat 
sahibi Turkcell abonesi olarak şirketimiz üzerine kayıtlı tüm hatların son 6 ay fatura tutarı toplamının 250 TL ve 
üstü olması halinde seçebileceğimizi, işbu maddede belirlenen şekilde seçim yapmadığımız takdirde ise 
Taahhütnamenin geçersiz hale geleceğini bildiğimizi,   

2- İşbu Kampanya kapsamına dâhil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı faturalı hat(lar)ı (“Hat/Hatlar”) Ek-1’de beyan 
ettiğimizi, Kampanya kapsamındaki her bir Kampanya Paketinin BlackBerry Curve 9320 cihazından (“Cihaz”) 
ve yine Ek-1’deki seçimimize bağlı olarak BIS EKO, BIS veya BES Paketlerinden (“Blackberry Internet Paketi”) 
seçilen herhangi birinden oluşacağını, seçilen Blackberry Internet Paketinin işbu Taahhütnamenin 
imzalanmasından sonra ilgili hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon mesajından sonra, 
seçimimize bağlı olarak 12 veya 24 ay süresince (“(Seçilen) Taahhüt Süresi”) her ay her bir hattımıza 
tanımlanacağını; TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı 
olduğunu,   

3- İşbu Kampanya kapsamında Kampanyadan yararlanan hattımızın faturasına yansıtılacak olan KDV, ÖİV dâhil 
aylık (bir fatura dönemi için) toplam Kampanya Paket tutar(lar)ının, seçilen BlackBerry Internet Paketinin Ek-
1’de belirtilen aylık bedeli ve yine Ek-1’de belirtilen aylık cihaz temlik bedelinden oluştuğunu, Paket bedelinin, 
Ek-1’de belirtmiş olduğumuz ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına, tanımlamanın yapıldığı 
tarihten itibaren başlamak üzere seçilen Taahhüt Süresi boyunca aylık olarak yansıtılacağını ve bu 
doğrultuda Kampanya konusu faydadan her hâlükârda seçilen Taahhüt Süresince 
faydalandırılacağımızı bildiğimizi,   

4- İşbu Kampanya kapsamındaki BlackBerry Internet Paketlerin kapsamlarının Ek-1’in (B) bendinde yer aldığını, 
5- Kampanya kapsamında tanımlı her bir hat için teslim alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden 

alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim alacağımız her bir 
cihazın tutarının, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili Mobil İletişim Hizmet faturasına her ay 
Blackberry Internet Paketi bedelinden (“TURKCELL BLACKBERRY”) ayrı “KURUMSAL BB CIHAZ TAKSIT 
BEDELİ” olarak her ay yansıtılacağını ve söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

6- İşbu Kampanya kapsamında distribütörün Cihaz tutarının 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 ve 
bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde bulunmayacağımızı, 

7- İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir Cihazın TURKCELL adına ilgili distribütör tarafından işbu 
Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Kampanya Paketi’nin TURKCELL tarafından Kampanyaya 
tanımlanması akabinde, Cihazın distribütör stokunda bulunması şartıyla ve Kampanyaya dahil olan abonelere 
gönderilen aktivasyon mesaj sırasına göre tarafımıza Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini, teslim 
tarihi itibariyle söz konusu Cihazların tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, tarafımıza Cihazın aynı 
distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir Cihazın teslim 
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edilebileceğine onay verdiğimizi, bu durumda işbu Taahhütname konusu yükümlülüğün yerine getirilmiş 
olacağını, 

8- İşbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan Cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi ve 
sair durumlarda da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin 
(ödeme yükümlülüğü dahil) aynen devam edeceğini,  

9- a) Blackberry Internet Paketleri arasından BIS veya BES Paketlerini seçmemiz durumunda, seçtiğimiz 
Blackberry Internet Paketi kapsamındaki mobil internet kullanım miktarlarının aşılması halinde, 
kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV, ÖİV dahil 0,000049 TL/KB üzerinden hesaplanarak 
ilgili her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, TURKCELL’in sözkonusu aşım 
bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimizi,  
b) Blackberry Internet Paketleri arasından BIS EKO Paketini seçmemiz durumunda, BIS EKO Paketi 
kapsamındaki 100 MB’lık aylık mobil internet kullanımının Paket süresi içerisinde aşılması durumunda 3G 
internet hızının 5 Kbps’a düşürüleceğini ve bu süre içerisinde paket aşım ücretinin uygulanmayacağını, Paket 
süresi bittikten sonra Paketin yenilenmesi ve/veya aynı dönem içerisinde başka bir internet paketi daha 
alınması durumlarında sunulan hizmetin hızının mevcut haline geri döneceğini bildiğimizi, 

10- Blackberry Internet Paketleri kapsamındaki mobil internet miktarlarını 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 mobil internet miktarlarını başkaca 
herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,  Blackberry Internet Paketlerinin ses, SMS, MMS 
ve/veya her türlü yurtdışı kullanımları kapsamadığını, söz konusu kullanımların, her bir hatta tanımlı paket 
tutarı haricinde ilgili hattın içinde bulunduğu mevcut tarife üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini 
bildiğimizi, 

11- Kampanya kapsamındaki paketlerin, kalan Paket Taahhüt Süresi için üzerimize kayıtlı başka bir hatta/hatlara 
tanımlanmasını yazılı olarak talep edebileceğimizi, bu durumda kalan paket taahhüt süresi boyunca işbu 
Taahhütname kapsamındaki tüm hükümlerin aynen bu hatlar üzerinden devam edeceğini, 

12- Hatlarımıza tanımlanmış olan Paketleri işbu Kampanya koşullarına uygun olan başka bir kurumsal 
abonenin farklı bir hattına (Taahhütnamede “Transfer Alan” olarak anılacaktır.) transfer edebileceğimizi, 
bu durumda “Kampanya Paket Transfer Formu”nu Transfer Alan ile birlikte imzalayacağımızı;  söz 
konusu paketlerin Transfer Formu’nun imzalanması akabinde TURKCELL tarafından sisteme gereken 
tanımlamalar yapıldıktan sonra Transfer Alan’ın Transfer Formu’nda beyan edeceği hatlara kalan 
Taahhüt Süresince tanımlanacağını; işbu Taahhütname kapsamındaki tüm hükümlerin aynen Transfer 
Alan hatlar üzerinden devam edeceğini; transfer koşullarının Transfer Formu’nda yer aldığını 
bildiğimizi; Transfer Alan’ın işbu taahhütname ve Transfer Formu’nda yer alan hükümlere uyacağını; 
uymadığı takdirde bu sonuçlardan (Taahhütname uyarınca ödenmesi gereken tutarlar da dahil olmak 
üzere) Türk Borçlar Kanunu madde 128 uyarınca sorumlu olduğumuzu bildiğimizi, 

13- Paket tanımlaması yapılmış olan Hatlarımızı üçüncü bir kişiye devretmek istememiz halinde, Hattı 
devralacak kişinin (Taahhütnamede “Devir Alan” olarak anılacaktır) işbu Kampanya koşullarına uygun 
olan bir kurumsal abone olması ve bu kişinin Hatta tanımlanmış olan kampanya paketini de devralmak 
istemesi durumunda Devir Alan ile birlikte, Kampanya devrine ilişkin talebimizi de içerecek şekilde 
“Kurumsal Hat Devir Formu ve Eki”ni imzalayacağımızı; söz konusu Paketin, Kampanya Devir Formu ve 
Ek’inin imzalanması akabinde TURKCELL tarafından sisteme gereken tanımlamalar yapıldıktan sonra 
geri kalan Taahhüt Süresince devralınmış olan Hatta tanımlanmaya devam edeceğini; Devir Alanın işbu 
taahhütname, Kurumsal Hat Devir Formu ve Ekinde yer alan hükümlere uyacağını; uymadığı takdirde bu 
sonuçlardan (Taahhütname uyarınca ödenmesi gereken tutarlar da dahil olmak üzere) Türk Borçlar 
Kanunu madde 128 uyarınca sorumlu olduğumuzu bildiğimizi, 

14- Taahhüt süresi içerisinde BlackBerry Internet Paketlerinin kendileri arasında değişiklik 
yapabileceğimizi, değişiklik talep etmemiz halinde talebimizi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış 
Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden TURKCELL’e iletmekle yükümlü olduğumuzu, talep 
ettiğimiz Paket değişikliğinin Ek-3’de yer alan “Blackberry Internet Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve 
işbu Taahhütname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğini,  
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15- Ek-1’de beyan ettiğimiz hatlarımıza tanımlı Blackberry Internet Paketlerinden ve birini veya birden 
fazlasını iptal etmemiz durumunda iptal edilen her bir hat için Kampanyanın otomatik olarak iptal 
olacağını, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanyadan çıkışı talep edilen her bir hatta ilişkin talebimizin, ilgili 
hattın/hatların mevcut fatura döneminden sonraki ilk faturasından itibaren gerçekleştirileceğini ve bu kapsamda 
Kampanyadan çıkarılan her bir hat için işbu Taahhütnamenin 27 ve 28. maddelerinin uygulama alanı 
bulacağını,  

16- İşbu taahhütname kapsamında 3G hızında mobil internet hizmetlerinden yararlanmak için ilgili 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, 

17- İşbu Taahhütname kapsamındaki Kampanya Paketlerini 3G veya EDGE/GSM şebekesi üzerinden 
kullanabileceğimizi, bu doğrultuda Kampanya kapsamına dâhil ettiğimiz/edeceğimiz adıma kayıtlı faturalı 
hattının 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve bahsi 
geçen hatlarla bu hizmetlerden ancak  3G uyumlu cihazlarla birlikte yararlanabileceğimizi bildiğimizi, 

18- İşbu taahhütnamenin Ek-1’inde seçmiş olduğumuz her bir BlackBerry Internet Paketinin, seçilen Taahhüt Süresi 
sona erdiğinde ilgili her bir hattımıza aynı BlackBerry Internet Paketinin, iptal etmediğimiz takdirde, taahhütsüz 
olarak her ay tanımlanmaya devam edeceğini, Taahhüt Süresi sona erdikten sonra tanımlanmaya devam 
eden taahhütsüz BlackBerry Internet Paketini iptal etmek istememiz halinde bu talebimizi yazılı olarak 
TURKCELL’e bildireceğimizi, iptal talebinin ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın iptalin o ayın 
sonunda gerçekleşmiş olacağını, ancak her hâlükârda o aya ilişkin BlackBerry Internet Paketi 
kapsamından ilgili ay içinde faydalandırılacağımızı, iptal talebinin yapıldığı aya ilişkin BlackBerry Internet 
Paketi bedelinin, her hâlükârda ilgili hattımızın iptal talebini takip eden ilk faturasına yansıtılacağını, iptal 
talebinde bulunmamamız halinde www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel taahhütsüz ilgili BlackBerry 
Internet Paketi ücretinin her ay ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, fakat bu durumda Kampanya 
kapsamındaki cihaz(lar)a ve/veya Kampanya konusu diğer faydalara hak kazanamayacağımızı 
bildiğimizi, 

19- Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya 
vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle TURKCELL’in Ek-1’deki Kampanya Paketlerinin kapsamı 
ve/veya bedelinde (aşım bedeli de dâhil olmak üzere) yaptığı değişiklikleri tarafımıza göndereceği faturalara, 
makul bir süre önceden www.turkcell.com.tr adresli web sitesinden bilgi vermek koşuluyla yansıtma hakkını 
saklı tuttuğunu,  

20- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımıza ait abonelik 
sözleşmesini, hattın/hatların 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair 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 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, 

21- İşbu kampanya konusu BlackBerry servisinden yararlanabilmek için, e-posta sunucusu ve diğer 
uygulama sunucuları ile çalışacak olan BlackBerry Kurumsal Yazılımı (Taahhütnamede “Yazılım” olarak 
anılacaktır) ve söz konusu “Yazılım”ın üzerinde çalışacak donanımı temin etmekle ve “Yazılım”ı istenen 
teknik şartlarda çalışır durumda bulundurmakla yükümlü olduğumuzu, 

22- “Yazılım”a, “Yazılım” ile çalışacak donanıma ve Cihaza ilişkin sorunlarına ilişkin, Şirketimiz teknik 
bölümlerinin ve çalışanlarının 532 numaralı Turkcell Çağrı Merkezini arayarak Destech ekibinden hizmet 
alabileceğini bildiğimizi; TURKCELL’in söz konusu sorunların çözümü için teknik destek vermesi veya 
sorunları muhatap firma olan RIM’e ve/veya ilgili Distribütöre iletmesi halinde, çözüm yollarını ve/veya 
RIM’e ve/veya ilgili Distribütör tarafından verilen görüşleri …………………… adresli e-postamıza 

http://www.turkcell.com.tr/
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bildireceğini; ancak TURKCELL’in sorunların çözümü için herhangi bir garanti vermediği gibi herhangi 
bir sorumluluğunun da bulunmadığını,  

23- İşbu Kampanya kapsamında sunulan BIS Paketinin BlackBerry Enterprise Express Server (BES Express 
Server), BES paketinin ise BlackBerry Enterprise Server (BES Server) ile kullanılabileceğini, söz konusu BES 
Express Server veya BES Server yazılımları (BES Express Server ve BES Server birlikte kullanıldığında 
“Yazılım(lar)” olarak anılacaktır.) ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun cihaz üreticisine, Yazılım sahibi 
Research In Motion Şirketine (Taahhütnamede “RIM” olarak anılacaktır) ve ilgili distribütöre ait olduğunu, BES 
Server yazılımı ve söz konusu yazılım ile çalışacak donanımın yazılım ve/veya donanım sahibi/haksahibi 
tarafından ilgili distribütörden ücreti ile temin edebileceğimizi, Yazılımlar ile ilgili detaylı seçimlerimizi Ek-
4’teki tablo ile beyan edeceğimizi, 

24- MS Exchange Server veya IBM Lotus Domino olmaması durumunda BlackBerry Enterprise Express Server 
(BES Express Server) yazılımının kurulamayacağını bildiğimizi, işbu Kampanya konusu servisten 
yararlanabilmek için temin edeceğimiz BES Express Server yazılımı ve söz konusu yazılım ile çalışacak 
donanımın yazılım ve/veya donanım sahibi/haksahibi tarafından www.blackberry.com/besexpress adresinden 
ücretsiz olarak sunulduğunu; kurulum için TURKCELL’den teknik destek talep edilmesi halinde bunun ücretsiz 
olarak sağlanacağını, bu doğrultuda kurulum için TURKCELL’den teknik destek talep ettiğimiz hatları ve 
BlackBerry Enterprise Express Server (BES Express Server) kurulumu istenen Paketleri Ek-2’de beyan 
edeceğimizi,  

25- BlackBerry servisine erişim sağlayabilmek için TURKCELL tarafından kullanılan her tür altyapı 
sebebiyle ve/veya bunların kullanımı sırasında e-postanın içeriğinin vs. 3. kişi/kişiler ile 
paylaşılmasından, kaybından, işbu sözleşme dışı kişi/şirketler tarafından kullanılmasından, zapt 
edilmesinden ve/veya içindeki bilginin kötü amaçla kullanılmasından doğabilecek durumlara ait 
sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, 

26- TURKCELL’den aldığımız BlackBerry servisini, Research in Motion (RIM) firmasının http://www.rim.com/ adresli 

web sitesinde duyurduğu ülkelerde kullanabileceğimizi,  
27- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya 

Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-

1’inde belirtmiş olduğumuz her bir hattımızı başka bir Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya 

Kampanya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, 

son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme 

ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 

yorumlanmayacaktır.) halinde; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, ilgili Kampanya 

Paketinin hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar geçen ay 

sayısı ile BlackBerry Internet Paketleri için TURKCELL tarafından sağlanan KDV ve ÖİV dahil aylık 

indirim bedelleri (BIS Paketi için 10 TL, BES Paketi için 20 TL, BIS EKO Paketi için 9,90 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 aylık Blackberry İnternet 

Paket bedelleri toplamının ilgili her bir hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim 

Hizmet Faturasına, tek seferde yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 
28- İşbu Taahhütnamenin 27. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için ayrı 

ayrı hesaplanmak üzere; söz konusu aykırılık tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar 

Paket kapsamında ödememiz gereken Ek-1’de yer alan vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarı toplamının 

Paket kapsamındaki ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura 

döneminde tek seferde yansıtılacağını, bu durumda söz konusu tutarları eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 

KDV dâhil cihaz toplam bedellerinin Ek-1’de yer alan şekilde olduğunu, 

 

http://www.blackberry.com/besexpress


 
 

İMZA/KAŞE: 
 

29- 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, 

30- İşbu Kampanyaya dahil ettiğimiz, Ek-1’de yer alan Hatlar için, (a) bendinde yeralan kutucuğu 
işaretleyerek, e-fatura aboneliği tanımlatabileceğimizi; sözkonusu tercihimiz doğrultusunda her bir 
Hatta ilişkin imzalamış olduğumuz TURKCELL Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal Abonelik Sözleşmesi 
kapsamında ve koşullarında Mobil İletişim Hizmet Faturalarımızın, Ek-1’de yer alan tüm Hatlara işbu 
Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren 
.....................…@…................ elektronik posta adresine gönderilmeye başlanacağını, bu hatlar için posta 
ile ulaşacak şekilde fatura gönderilmeyeceğini, beyan etmiş olduğumuz elektronik posta adresinin işbu 
maddede belirtmiş olduğumuz e-posta adresi ile değişmiş olacağını, e-fatura aboneliğini dilediğimiz 
Hatlar için dilediğimiz zaman iptal edebileceğimizi ve aşağıdaki tabloda herhangi bir kutucuğun 
işaretlenmemesi durumunda ise (b) bendinde yer alan alternatifin seçilmiş varsayılacağını bildiğimizi, 
 

a) İşbu taahhütnamenin Ek-1’inde belirttiğimiz Hatlar için E-fatura aboneliği istiyoruz.  

b) İşbu taahhütnamenin Ek-1’inde belirttiğimiz Hatlar için E-fatura aboneliği istemiyoruz.  

 
31- 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 
dairesi ve 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 olduğumuzu, aşağıdaki 
tablodaki kutucuğun işaretlenmemesi durumunda otomatik ödeme talimatı ön başvurusunda bulunmak 
istemediğimizin varsayılacağını, bunlara ilaveten hali hazırda otomatik ödeme talimatımızın olmasına 
rağmen aşağıda farklı bir banka bildirmemiz halinde, önceki otomatik ödeme talimatının 
değiştirilemeyeceğini, bu durumda mevcut otomatik ödeme talimatımızın geçerli kalmaya devam 
edeceğini,  

 

Otomatik ödeme talimatı ön başvurusunda bulunmak istiyoruz.  

Banka ve Şube adı: 

 
32- 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. 
 

33- 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, 

 



 
 

İMZA/KAŞE: 
 

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. 
 

34- Kampanya Paketlerinin 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,  

35- Kampanya kapsamında, seçtiğimiz ödeme tipini ve/veya her bir hattımızın mevcut fatura dönemini 
değiştirmeyeceğimizi ve Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Kampanya Paketi için geçerli olan 
Paket taahhüt süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

36- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi,  
37- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Telefon Hizmet 

Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon 
Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

38- 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, 

39- 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, 

40- 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: Hat Ekleme Talep Formu  
EK-3: Blackberry Internet Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar 
EK-4: Blackberry Yazılım Seçimi 
 

FİRMA ÜNVANI:   

ADRES: 

 



 
 

İMZA/KAŞE: 
 

 
EK-1 

 
BAŞVURU FORMU   

 
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğum Kurumsal BlackBerry Internet Paketli 
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 Cihaz bedelleri* aşağıdaki gibidir.  

 
Cihaz modelleri 

 

Aylık cihaz temlik 
bedeli 

(12 ay Taahhüt 
Süreli paketler için) 

Aylık cihaz temlik 
bedeli 

(24 ay Taahhüt 
Süreli paketler 

için) 

Toplam cihaz 
bedeli 

(12 ay Taahhüt 
Süreli paketler 

için) 

Toplam cihaz 
bedeli 

(24 ay Taahhüt 
Süreli paketler 

için) 

BlackBerry 
Curve 9320 

 
42 TL 

 
22 TL 

 
504 TL 

 
528 TL 

*Tüm bedellere KDV dahildir. 
 

B. Kampanya kapsamındaki BlackBerry Internet Paket seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir.  

BlackBerry 
Internet 
Paket 

numarası 

BlackBerry 
Internet Paket 
Seçenekleri 

 

BlackBerry Internet Paket kapsamları 
KDV, ÖİV dâhil aylık 
BlackBerry Internet 

Paketi bedelleri 

 
 
 

B1 BES PAKETİ  

BlackBerry apn, wap apn, internet apn üzerinden 
kullanılabilecek 4GB mobil internet, 10 adet kişiye 
özel ve 1 adet "@turkcell.blackberry.com" uzantılı 
toplam 11 adet e-posta tanımlama hakkı, internet, 
sosyal ağlara giriş, anlık mesajlaşma, uygulama 
dükkânına giriş ve BlackBerry Messenger (BBM) 

kullanımı bulunmaktadır. 

42,90 TL 

 
 
 

B2 BIS PAKETİ  

BlackBerry apn, wap apn, internet apn üzerinden 
kullanılabilecek 1GB mobil internet, 10 adet kişiye 
özel ve 1 adet "@turkcell.blackberry.com" uzantılı 
toplam 11 adet e-posta tanımlama hakkı, internet, 
sosyal ağlara giriş, anlık mesajlaşma, uygulama 
dükkânına giriş ve BlackBerry Messenger (BBM) 

kullanımı bulunmaktadır. 

19,90 TL 

 
B3 

 
BIS EKO PAKETİ* 

 
BlackBerry apn üzerinden kullanılabilecek 100 MB 

mobil internet, 1 adet kişiye özel ve 1 adet 
"@turkcell.blackberry.com" uzantılı toplam 2 adet e-

posta tanımlama hakkı, internet kullanımı, sosyal 
ağlara giriş,  uygulama dükkânına giriş, BlackBerry 

Messenger (BBM) kullanımı bulunmaktadır. 

 
9,90 TL 

* BIS EKO Paketi sadece BlackBerry Curve 9360 veyaBlackBerry Curve 9320 model cihazlardan biri ile birlikte 
seçilebilecektir.  

 



 
 

İMZA/KAŞE: 
 

C. Taahhütname kapsamına dâhil edilmesini istediğimiz hatlarımız, her bir hattımıza tanımlanmasını 

talep ettiğimiz BlackBerry Internet Paketi numara(lar)ı, tercih ettiğimiz taahhüt süresi ve cihaz rengi 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

 
 
 

Hat Numarası 

 
 

Tercih edilen 
BlackBerry Internet 

Paketi numarası 

Seçilen Taahhüt Süresi  
 
 

Cihaz Rengi* 

 
12 ay 

 
24 ay 

     

     

     

*Seçilen renkte cihaz olmaması durumunda TURKCELL tarafından FİRMA’ya, stokta olan renkte Cihaz temin 
edilecektir. Bu konuda FİRMA’nın herhangi bir itirazı olmayacaktır. 

 
D. Kampanya kapsamında Cihaz teslim alacak kişinin:  

  Adı/Soyadı:  
 

İrtibat numarası: 
 
Teslimat Adresi: 
 
İmza  : 

 

 

 

FİRMA ÜNVANI:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

İMZA/KAŞE: 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME TALEP FORMU  
 

İşbu Hat Ekleme Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal Blackberry Internet 
Paketli Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm 
ifade edeceğini ve işbu Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” 
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
A. İşbu Kampanya kapsamındaki hatlarımıza ilave olarak (B) bendinde belirtilen hatları da Kampanya 

kapsamına dâhil etmek istediğimizi, bu hatları ve her bir hattımıza tanımlanmasını talep ettiğimiz 
BlackBerry Internet Paketini, tercih ettiğimiz Cihaz(lar)ı, ödeme tipini ve taahhüt süresini aşağıdaki 
tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de işbu Talep Formu imza tarihi itibariyle 
“Taahhütname”de belirtilen tüm hükümlerin aynen geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 
B. Taahhütname kapsamına dâhil edilmesini istediğimiz ilave hatlarımız, her bir hattımıza tanımlanmasını 

talep ettiğimiz BlackBerry Internet Paketi, tercih ettiğimiz taahhüt süresi ve Cihaz rengi aşağıdaki 

tabloda belirtilmiştir; 

 
 
 

Hat Numarası 

 
 

Tercih edilen 
BlackBerry Internet 

Paketi numarası 

Seçilen Taahhüt Süresi  
 
 

Cihaz Rengi* 

 
12 ay 

 
24 ay 

     

     

     

*Seçilen renkte cihaz olmaması durumunda TURKCELL tarafından FİRMA’ya, stokta olan renkte Cihaz temin 
edilecektir. Bu konuda FİRMA’nın herhangi bir itirazı olmayacaktır. 

 
 

FİRMA ÜNVANI: 
 
 
TARİH: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

İMZA/KAŞE: 
 

EK-3 
 

BLACKBERRY INTERNET PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 
 

İşbu özel koşullar metninin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Kurumsal Blackberry Internet Paketli 
Kampanya Taahhütnamesi’nin (Bundan sonra kısaca “Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası 
olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 
Taahhütname hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 

 

1. İşbu özel koşullar metninde yeralan “paket değişikliği”, Blackberry internet paket seçeneğinin değiştirilmesi 

olarak anlaşılacaktır. Cihaz ve/veya taahhüt süresine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. 

2. 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 

ilgili hatta tanımlanır. Tanımlama yapılmasını takip eden ilk faturaya seçilen yeni Paketin ücreti yansıtılır.  

3. Paket değişikliğinin yapıldığı ay, ilgili hatta yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı da tanımlanarak 

hattın hem mevcut paket hem de geçilen yeni paket kapsamındaki toplam mobil internet miktarından 

yararlanması sağlanacaktır. Bunun karşılığında ise Paket değişikliğinin yapıldığı ay ilgili hatta sadece ilk paketin 

aylık bedeli yansıtılacaktır. 

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

bedelinin taahhüt süresinden kalan aylar için taksitleri her halükarda ilgili hatta yansıtılmaya devam edecektir. 

5. Farklı taahhüt süreleri olan Paketler arasında paket geçişi yapılamaz. Başka bir deyişle paket değişikliği ile 

taahhüt süresi değişmeyecektir.   

6. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 ay geçmesi 

gerekmektedir. 

7. Paket değişikliği için Paket aktivasyonunun üzerinden en az 1 ay geçmesi gerekmektedir. 

8. Alt pakete doğru paket değişikliği taahhütname süresince sadece 1 kere, üst pakete doğru paket değişikliği ise 

sınırsız kere yapılabilir.  

9. Kampanya Taahhütnamesinin 27. maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda her bir hat için ayrı 

ayrı hesaplanmak üzere, Paket kapsamında aboneye ilgili paketin hatta ilk tanımlandığı tarihten söz konusu 

aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar mobil internet kullanımı için sağlanan ve 27. maddede belirtilen indirim 

bedelleri toplamının (Örneğin, BIS Paketinden BES Paketine 3. Ayda geçildiği durumda, ilk 3 ay için cezai şart 

hesaplaması BIS Paketi kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan aylar için ise BES 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 aylık Blackberry İnternet Paket bedelleri toplamının Taahhütnamenin 28. Maddesinde bedellerle 

birlikte 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: 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

İMZA/KAŞE: 
 

 
EK-4  BLACKBERRY YAZILIM SEÇİMİ  

Blackberry servisi için kurulacak yazılımla ilgili talep edilenler aşağıda belirtilmelidir; 

BlackBerry Yazılım Seçim Tablosu Seçenek Yanıt 
BlackBerry 
Enterprise 

Server Express 

BlackBerry 
Enterprise 

Server 

Hangi BlackBerry paketi aboneliği 
mevcut veya yapılacaktır? 

BIS   x - 

BES  x x 

Hangi e-mail platformu 
destekleniyor? 

Microsoft Exchange  x x 

Windows Small   x - 

Business Server  x - 

IBM Lotus Domino  x x 

Novell® GroupWise®  - x 

Kaç adet kullanıcı olacak? 

0-75 adet kullanıcı  x - 

76-2000 kullanıcı  

x  
(ayrı server 
üzerinde) x 

Kurulum hangi sunucu üzerine 
yapılacak? 

Var olan e-Mail sunucu üzerine  x - 

Ayrı sunucu üzerine   x x 

IT Policy Setting (IT Güvenlik Politikası 
Ayarı) kullanılacak mı? Kaç adet? 

max. 75 adet policy kullanımı  x x 

max. 500 adet policy kullanımı  - x 

Talep edilen ek yetenekler nelerdir? 

High availability (Clustering, Yük 
Dağılımı) gerekiyor mu?  - x 
Monitoring Servisi kullanılacak 
mı?  - x 
Mobile Voice System (Mobile Ses 
Sistemi) kullanılacak mı?  - x 
Yazılım Geliştirme yapılıyor veya 
yapılacak mı?  - x 
Enterprise Instant Messaging 
(LYNC, OCS )  kullanılabilir mi?  - x 
e-postalarda ek görüntüleme ve 
düzenleme yapılacak mı?  x x 
Uzaktan Dosya Erişimi yapılacak 
mı?  x x 
Dinamik web tabanlı konsol ile 
kullanıcılar ve IT Policy'ler 
yönetilecek mi?  x x 

Intranet Erişimi yapılacak mı?  x x 
Sosyal ağ erişimi olacak mı? 
(Web Tabanlı (Facebook, 
Twitter)  
+ Host edilen sosyal network 
desteklemektedir.)  x x 

Talep edilen BlackBerry Yazılımı  

BlackBerry® Enterprise Server 
Express  x - 

BlackBerry® Enterprise Server  - x 

İlgili kişi adı/soyadı/telefon numarası     
FİRMA ÜNVANI: 


