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Esnaf Nokia C1-01 Kampanya Taahhütnamesi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 09.01.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Esnaf Nokia C1-01 
Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 

1. İşbu Kampanyadan yararlanma koşulu olan “Esnaf” olma koşuluna uyduğumuzu; bu kapsamda  TESK’e üye olduğumuzu ve/veya Esnaf Kartı 
sahibi olduğumuzu; buna ilişkin belgeleri işbu taahhütnamenin ekinde ibraz etmekle yükümlü olduğumuzu,

2. Kampanyaya, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce yeni kurumsal hat tesis edilen veya bireysel hattan kurumsal 
hatta devredilen veya bireysel hattan şahıs şirketine geçiş yapılan veya diğer operatörlerden TURKCELL’e taşınan, üzerimize kayıtlı faturalı hatlarla 
katılabileceğimizi, 

3. Kampanya kapsamında “Mobil İletişim Hizmet Faturası” ile ödenen paketleri ancak işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibarıyle 12 (oniki) aydan 
uzun süreli  ve kurumsal faturalı hat sahibi Turkcell abonesi olarak şirketimiz üzerine kayıtlı tüm hatların son 6 ay fatura tutarı toplamının 170 TL 
ve üstü olması halinde seçebileceğimizi, aksi taktirde sadece “Kredi kartı” ile ödenen paketlerden birini seçebileceğimizi; aksi durumda Taahhütnamenin 
geçersiz hale geleceğini bildiğimizi, 

4. İşbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Esnaf Paketinin ve Meslek tarifesinin otomatik olarak Ek-1’deki Hatlara (Bundan sonra Hat/Hatlar” olarak 
anılacaktır.) tanımlanacağını, işbu Taahhütnameyi imzalamamız nedeniyle, işbu taahhütnamenin imza tarihinde geçerli Esnaf Paketi bedeli olan aylık 34 
TL(OtuzdörtTürklirası) üzerinden %35(yüzdeotuzbeş) oranında indirim yapılacağını ve her bir Hat için birer adet Nokia C1-01 model cihaz (bundan sonra 
kısaca “Cihaz/Cihazlar” olarak ifade edilecektir.) temin edeceğimizi, 

5. %35 oranında indirim uygulanması sonucu ortaya çıkan Esnaf paketi ücretinin (Bundan sonra “İndirimli Esnaf paketi ücreti” olarak anılacaktır.), taahhüt 
süresince www.turkcell.com.tr adresinde yer alan Esnaf Paketi’nin güncel aylık bedelinin ve kapsamının değişebileceğini; bu kapsamda İndirimli Esnaf paketi 
ücretinin her ay farklılaşabileceğini; güncel bedellerin ve işbu Taahhütnamenin 8.maddesinde belirtilen Esnaf Paketi kapsamının makul bir süre öncesinden 
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 

6. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz Hatlarımızı Ek-1’de beyan ettiğimizi, 

a) Mobil İletişim Hizmet Faturası ile ödenen Paketler için geçerli olmak üzere; Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta Esnaf Paketi’nin (Bundan böyle 
“Paket” olarak anılacaktır.), işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra ilgili hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon mesajından 
sonra 24 fatura dönemi süresince (Bundan sonra “Paket taahhüt süresi” olarak anılacaktır.) tanımlanacağını ve söz konusu Paket tutarlarının ve KDV 
dahil 12 TL (OnikiTürkLirası)’lik aylık cihaz temlik tutarının (Bundan sonra “Cihaz temlik bedeli” olarak anılacaktır.) ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet 
faturasına Paket taahhüt süresince aylık olarak olarak “Esnaf Paketi Bedeli” ve “Nokia C1-01 Kampanyası Cihaz Taksidi” olarak yansıtılacağını,

b) Kredi kartı ile ödenen Paketler için geçerli olmak üzere; Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta Paketin Paket taahhüt süresince tanımlanacağını 
ve Paket tutarının ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına Paket taahhüt süresince aylık olarak yansıtılacağını, Cihaz temlik bedelinin ise 
Paketin TURKCELL tarafından aktivasyon mesajını takip eden tarihten sonraki ilk 12 ay boyunca kredi kartı ekstremize yansıtılacağını, bu süre 
boyunca sözkonusu Cihaz temlik bedelinin Mobil İletişim Hizmet faturasında görüntüleneceğini (ancak kredi kartından tahsil edilen bu bedelin 
hizmet faturasında tekrar tahsili anlamına gelmeyeceğini), bununla birlikte mükerrer tahsilat olmaması açısından, kredi kartımıza yansıtılan ilgili 
tutarın/tutarların söz konusu Mobil İletişim Hizmet faturasından düşeceğini, Kampanya boyunca kredi kartımızdan çekilecek olan toplam tutar ile ilgili 
hatlarımızın faturasından düşecek olan toplam tutarın eşit olacağını ve sözkonusu 12 aylık süreden sonra kalan paket taahhüt süresi boyunca Ek-1’de 
belirtmiş olduğumuz her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına Cihaz temlik bedelinin aylık olarak yansıtılmak üzere tahsil edileceğini ve 12 
aydan itibaren Mobil İletişim Hizmet Faturası ile tahsilata geçildiğinde 12. ay ve 13. ay taksitlerinin ekstre son ödeme tarihine bağlı olarak aynı ay 
içinde tahsil edilebileceğini ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda faydalandırılacağımızı bildiğimizi, bu durumda herhangi bir 
itirazımızın olmayacağını, 

her iki ödeme tipi seçeneği için de geçerli olmak üzere tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, aylık cihaz temlik bedelinin, ilgili 
hattın o ayki faturasına/kredi kartımızın ekstresine tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda 
faydalandırılacağımızı bildiğimizi,

7. Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hat için teslim alacağımız birer adet Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e 
temlik edilmiş olduğunu, Kampanya kapsamında distribütörün Cihaz temlik 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,

8. Esnaf Paketinin 300 (üçyüz) dakika grup içi, 900(dokuzyüz) dakika sabit hatlar, 300 (üçyüz) dakika Turkcell yönüne kullanılmak üzere ve 300 (üçyüz) 
dakika her yöne olmak üzere toplam 1800(binsekizyüz) dakikalık yurtiçi konuşma süresinden (sesli ve görüntülü) oluştuğunu, Esnaf Paketi kapsamındaki 
ücretlendirme periyodunun 6 (altı) saniye olduğunu, Esnaf Paketi kapsamındaki söz konusu dakikaların yarışma servisleri, sohbet hatları, 444’le başlayan 
numaralar hariç olmak üzere bilgi ve danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralar ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramalar ve 
konferans konuşmaları için kullanılamayacağını bildiğimizi,

9. İşbu Kampanya kapsamında, her bir cihazın distribütör tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Kampanyanın TURKCELL 
tarafından tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, sözkonusu cihazların stoklarla sınırlı olduğunu, 
teslim tarihi itibariyle cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz konusu cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza 
tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın teslim edilebileceğini, bu doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş 
olacağını,
 
10. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Kredi kartı” olanlar için geçerli olmak üzere;

a) Kredi kartı limitimizin Ek-1’de beyan ettiğimiz hat adedi kadar cihazın aylık temlik tutarının 24 aylık toplam bedeli için yeterli olmadığı durumda 
Kampanyadan yararlanamayacağımızı, işbu Taahhütnamenin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımızdan çekim yapılarak limitimizin yeterli 
olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütnamenin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, işbu Taahhütname konusu Kampanya’dan ilgili her 
bir hattımız için derhal çıkarılacağımızı ve bu madde uyarınca kampanyadan çıkarılmamız halinde, buna bağlı olarak herhangi bir talepte 
bulunamayacağımızı bildiğimizi,
b) Kampanya kapsamında Ek-1’de birden fazla hat beyan etmemiz halinde, birden fazla kredi kartının kullanılabileceğini, bu durumda işbu 
Taahhütnamede kredi kartına ilişkin yer alan tüm hükümlerin, Kampanya kapsamında kullanılan kredi kartlarının tümü için geçerli olacağını,
c) Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye/şirkete ait olması durumunda, Ek-1’deki (C) bendinin doldurularak, kredi kartı 
sahibi tarafından (3. Maddede belirtilen şekilde birden fazla kredi kartının kullanılması durumunda ise her bir kredi kartı sahibi tarafından) imzalanması 
gerektiğini bildiğimizi, aksi takdirde bu hususa ilişkin Turkcell nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağımızı, 
d) anlaşmalı kredi kartı/banka bilgilerinin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını, 

11. İşbu taahhütname kapsamında aktivasyon mesajından sonra cihaz temlik 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 (ödeme yükümlülüğü dahil) yerine 
getirmememiz için haklı neden oluşturmayacağını,

12. İşbu Taahhütname kapsamında distribütörden teslim alacağımız her bir cihazın çalışır halde bulundurulmasından kaynaklı oluşabilecek her türlü 
maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,

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

14. Paket 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,

15. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya taahhüt süresi sona ermeden 
“Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya Cihaz bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme 
tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde bedel 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; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, aykırılığın 
gerçekleştiği tarih itibariyle www.turkcell.com.tr adresinde yer alan KDV, ÖİV dahil aylık ilgili Paket bedelinin %35’i oranındaki tutarın (Kampanya 
kapsamında faydalanılan indirim oranıdır), taahhüt süresinin başlangıç tarihinden söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan süre (fatura 
dönemi bazında) ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın ilgili her bir hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına, 
tek seferde yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 

16. İşbu Taahhütnamenin 16. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere,  sözkonusu 
sona erme tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar Kampanya kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarları 
toplamının aşağıdaki şekillerde tarafımıza yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu cihaz temlik tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
taahhütname kapsamında teslim alacağımız her bir  cihazın distribütörden temlik alınan işbu taahhütname imza tarihindeki KDV dahil bedelinin 288 
TL (İkiyüzseksensekiz Türk Lirası) olduğunu,

a. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipimizin “Mobil İletişim Hizmet Faturası” olması veya Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen 
ödeme tipimizin “Kredi kartı” olması ve işbu maddede belirtilen söz konusu aykırılığın ilk 12 ay sonrası bir dönem içinde gerçekleşmesi durumunda, 
yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam cihaz temlik tutarlarının herhalükarda ilgili hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil 
İletişim Hizmet Faturasına kampanya iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet faturası döneminde tek seferde yansıtılacağını,
b. Diğer yandan Ek-1’de belirlenen ödeme tipinin “Kredi kartı” olması ve işbu maddede belirtilen sözkonusu aykırılığın ilk 12 ay içinde gerçekleşmesi 

durumunda, cihaz temlik tutarının kredi kartımızdan ilk 12 aylık dönem süresi bitimine kadar çekilmeye devam edeceğini ancak mükerrer tahsilata 
yol açmamak için, Kampanyanın iptalinden itibaren toplam 12 aylık süreden kalan aylar için kredi kartımıza yansıtılacak tutar toplamının, ilgili 
hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasından bir kerede düşüleceğini, bu tutarın faturama yansıtılan cihaz temlik tutarları toplamından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutarının sonraki aylara ait faturalarımdan düşülmek veya kredi kartımıza iade edilmek suretiyle mahsuplaşılacağını, 

18. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve  taahhüt süresinin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı,

19. Kampanya kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile 
bağlı olduğumuzu, 

20. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm 
bedellerin tahsilâtında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 

21. 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,

22. 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,

23. 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, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.

EK-1: Başvuru Formu

ŞİRKET ÜNVANI:

EK-1

BAŞVURU FORMU  

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Esnaf Nokia C1-01 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. Kampanyaya dahil edilecek hat numaraları ve ödeme tipi tercihi aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir:
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Esnaf Nokia C1-01 Kampanya Taahhütnamesi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 09.01.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Esnaf Nokia C1-01 
Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 

1. İşbu Kampanyadan yararlanma koşulu olan “Esnaf” olma koşuluna uyduğumuzu; bu kapsamda  TESK’e üye olduğumuzu ve/veya Esnaf Kartı 
sahibi olduğumuzu; buna ilişkin belgeleri işbu taahhütnamenin ekinde ibraz etmekle yükümlü olduğumuzu,

2. Kampanyaya, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce yeni kurumsal hat tesis edilen veya bireysel hattan kurumsal 
hatta devredilen veya bireysel hattan şahıs şirketine geçiş yapılan veya diğer operatörlerden TURKCELL’e taşınan, üzerimize kayıtlı faturalı hatlarla 
katılabileceğimizi, 

3. Kampanya kapsamında “Mobil İletişim Hizmet Faturası” ile ödenen paketleri ancak işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibarıyle 12 (oniki) aydan 
uzun süreli  ve kurumsal faturalı hat sahibi Turkcell abonesi olarak şirketimiz üzerine kayıtlı tüm hatların son 6 ay fatura tutarı toplamının 170 TL 
ve üstü olması halinde seçebileceğimizi, aksi taktirde sadece “Kredi kartı” ile ödenen paketlerden birini seçebileceğimizi; aksi durumda Taahhütnamenin 
geçersiz hale geleceğini bildiğimizi, 

4. İşbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Esnaf Paketinin ve Meslek tarifesinin otomatik olarak Ek-1’deki Hatlara (Bundan sonra Hat/Hatlar” olarak 
anılacaktır.) tanımlanacağını, işbu Taahhütnameyi imzalamamız nedeniyle, işbu taahhütnamenin imza tarihinde geçerli Esnaf Paketi bedeli olan aylık 34 
TL(OtuzdörtTürklirası) üzerinden %35(yüzdeotuzbeş) oranında indirim yapılacağını ve her bir Hat için birer adet Nokia C1-01 model cihaz (bundan sonra 
kısaca “Cihaz/Cihazlar” olarak ifade edilecektir.) temin edeceğimizi, 

5. %35 oranında indirim uygulanması sonucu ortaya çıkan Esnaf paketi ücretinin (Bundan sonra “İndirimli Esnaf paketi ücreti” olarak anılacaktır.), taahhüt 
süresince www.turkcell.com.tr adresinde yer alan Esnaf Paketi’nin güncel aylık bedelinin ve kapsamının değişebileceğini; bu kapsamda İndirimli Esnaf paketi 
ücretinin her ay farklılaşabileceğini; güncel bedellerin ve işbu Taahhütnamenin 8.maddesinde belirtilen Esnaf Paketi kapsamının makul bir süre öncesinden 
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 

6. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz Hatlarımızı Ek-1’de beyan ettiğimizi, 

a) Mobil İletişim Hizmet Faturası ile ödenen Paketler için geçerli olmak üzere; Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta Esnaf Paketi’nin (Bundan böyle 
“Paket” olarak anılacaktır.), işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra ilgili hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon mesajından 
sonra 24 fatura dönemi süresince (Bundan sonra “Paket taahhüt süresi” olarak anılacaktır.) tanımlanacağını ve söz konusu Paket tutarlarının ve KDV 
dahil 12 TL (OnikiTürkLirası)’lik aylık cihaz temlik tutarının (Bundan sonra “Cihaz temlik bedeli” olarak anılacaktır.) ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet 
faturasına Paket taahhüt süresince aylık olarak olarak “Esnaf Paketi Bedeli” ve “Nokia C1-01 Kampanyası Cihaz Taksidi” olarak yansıtılacağını,

b) Kredi kartı ile ödenen Paketler için geçerli olmak üzere; Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta Paketin Paket taahhüt süresince tanımlanacağını 
ve Paket tutarının ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına Paket taahhüt süresince aylık olarak yansıtılacağını, Cihaz temlik bedelinin ise 
Paketin TURKCELL tarafından aktivasyon mesajını takip eden tarihten sonraki ilk 12 ay boyunca kredi kartı ekstremize yansıtılacağını, bu süre 
boyunca sözkonusu Cihaz temlik bedelinin Mobil İletişim Hizmet faturasında görüntüleneceğini (ancak kredi kartından tahsil edilen bu bedelin 
hizmet faturasında tekrar tahsili anlamına gelmeyeceğini), bununla birlikte mükerrer tahsilat olmaması açısından, kredi kartımıza yansıtılan ilgili 
tutarın/tutarların söz konusu Mobil İletişim Hizmet faturasından düşeceğini, Kampanya boyunca kredi kartımızdan çekilecek olan toplam tutar ile ilgili 
hatlarımızın faturasından düşecek olan toplam tutarın eşit olacağını ve sözkonusu 12 aylık süreden sonra kalan paket taahhüt süresi boyunca Ek-1’de 
belirtmiş olduğumuz her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına Cihaz temlik bedelinin aylık olarak yansıtılmak üzere tahsil edileceğini ve 12 
aydan itibaren Mobil İletişim Hizmet Faturası ile tahsilata geçildiğinde 12. ay ve 13. ay taksitlerinin ekstre son ödeme tarihine bağlı olarak aynı ay 
içinde tahsil edilebileceğini ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda faydalandırılacağımızı bildiğimizi, bu durumda herhangi bir 
itirazımızın olmayacağını, 

her iki ödeme tipi seçeneği için de geçerli olmak üzere tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, aylık cihaz temlik bedelinin, ilgili 
hattın o ayki faturasına/kredi kartımızın ekstresine tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda 
faydalandırılacağımızı bildiğimizi,

7. Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hat için teslim alacağımız birer adet Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e 
temlik edilmiş olduğunu, Kampanya kapsamında distribütörün Cihaz temlik 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,

8. Esnaf Paketinin 300 (üçyüz) dakika grup içi, 900(dokuzyüz) dakika sabit hatlar, 300 (üçyüz) dakika Turkcell yönüne kullanılmak üzere ve 300 (üçyüz) 
dakika her yöne olmak üzere toplam 1800(binsekizyüz) dakikalık yurtiçi konuşma süresinden (sesli ve görüntülü) oluştuğunu, Esnaf Paketi kapsamındaki 
ücretlendirme periyodunun 6 (altı) saniye olduğunu, Esnaf Paketi kapsamındaki söz konusu dakikaların yarışma servisleri, sohbet hatları, 444’le başlayan 
numaralar hariç olmak üzere bilgi ve danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralar ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramalar ve 
konferans konuşmaları için kullanılamayacağını bildiğimizi,

9. İşbu Kampanya kapsamında, her bir cihazın distribütör tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Kampanyanın TURKCELL 
tarafından tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, sözkonusu cihazların stoklarla sınırlı olduğunu, 
teslim tarihi itibariyle cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz konusu cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza 
tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın teslim edilebileceğini, bu doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş 
olacağını,
 
10. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Kredi kartı” olanlar için geçerli olmak üzere;

a) Kredi kartı limitimizin Ek-1’de beyan ettiğimiz hat adedi kadar cihazın aylık temlik tutarının 24 aylık toplam bedeli için yeterli olmadığı durumda 
Kampanyadan yararlanamayacağımızı, işbu Taahhütnamenin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımızdan çekim yapılarak limitimizin yeterli 
olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütnamenin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, işbu Taahhütname konusu Kampanya’dan ilgili her 
bir hattımız için derhal çıkarılacağımızı ve bu madde uyarınca kampanyadan çıkarılmamız halinde, buna bağlı olarak herhangi bir talepte 
bulunamayacağımızı bildiğimizi,
b) Kampanya kapsamında Ek-1’de birden fazla hat beyan etmemiz halinde, birden fazla kredi kartının kullanılabileceğini, bu durumda işbu 
Taahhütnamede kredi kartına ilişkin yer alan tüm hükümlerin, Kampanya kapsamında kullanılan kredi kartlarının tümü için geçerli olacağını,
c) Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye/şirkete ait olması durumunda, Ek-1’deki (C) bendinin doldurularak, kredi kartı 
sahibi tarafından (3. Maddede belirtilen şekilde birden fazla kredi kartının kullanılması durumunda ise her bir kredi kartı sahibi tarafından) imzalanması 
gerektiğini bildiğimizi, aksi takdirde bu hususa ilişkin Turkcell nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağımızı, 
d) anlaşmalı kredi kartı/banka bilgilerinin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını, 

11. İşbu taahhütname kapsamında aktivasyon mesajından sonra cihaz temlik 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 (ödeme yükümlülüğü dahil) yerine 
getirmememiz için haklı neden oluşturmayacağını,

12. İşbu Taahhütname kapsamında distribütörden teslim alacağımız her bir cihazın çalışır halde bulundurulmasından kaynaklı oluşabilecek her türlü 
maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,

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

14. Paket 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,

15. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya taahhüt süresi sona ermeden 
“Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya Cihaz bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme 
tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde bedel 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; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, aykırılığın 
gerçekleştiği tarih itibariyle www.turkcell.com.tr adresinde yer alan KDV, ÖİV dahil aylık ilgili Paket bedelinin %35’i oranındaki tutarın (Kampanya 
kapsamında faydalanılan indirim oranıdır), taahhüt süresinin başlangıç tarihinden söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan süre (fatura 
dönemi bazında) ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın ilgili her bir hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına, 
tek seferde yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 

16. İşbu Taahhütnamenin 16. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere,  sözkonusu 
sona erme tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar Kampanya kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarları 
toplamının aşağıdaki şekillerde tarafımıza yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu cihaz temlik tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
taahhütname kapsamında teslim alacağımız her bir  cihazın distribütörden temlik alınan işbu taahhütname imza tarihindeki KDV dahil bedelinin 288 
TL (İkiyüzseksensekiz Türk Lirası) olduğunu,

a. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipimizin “Mobil İletişim Hizmet Faturası” olması veya Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen 
ödeme tipimizin “Kredi kartı” olması ve işbu maddede belirtilen söz konusu aykırılığın ilk 12 ay sonrası bir dönem içinde gerçekleşmesi durumunda, 
yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam cihaz temlik tutarlarının herhalükarda ilgili hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil 
İletişim Hizmet Faturasına kampanya iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet faturası döneminde tek seferde yansıtılacağını,
b. Diğer yandan Ek-1’de belirlenen ödeme tipinin “Kredi kartı” olması ve işbu maddede belirtilen sözkonusu aykırılığın ilk 12 ay içinde gerçekleşmesi 

durumunda, cihaz temlik tutarının kredi kartımızdan ilk 12 aylık dönem süresi bitimine kadar çekilmeye devam edeceğini ancak mükerrer tahsilata 
yol açmamak için, Kampanyanın iptalinden itibaren toplam 12 aylık süreden kalan aylar için kredi kartımıza yansıtılacak tutar toplamının, ilgili 
hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasından bir kerede düşüleceğini, bu tutarın faturama yansıtılan cihaz temlik tutarları toplamından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutarının sonraki aylara ait faturalarımdan düşülmek veya kredi kartımıza iade edilmek suretiyle mahsuplaşılacağını, 

18. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve  taahhüt süresinin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı,

19. Kampanya kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile 
bağlı olduğumuzu, 

20. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm 
bedellerin tahsilâtında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 

21. 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,

22. 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,

23. 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, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.

EK-1: Başvuru Formu

ŞİRKET ÜNVANI:

EK-1

BAŞVURU FORMU  

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Esnaf Nokia C1-01 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. Kampanyaya dahil edilecek hat numaraları ve ödeme tipi tercihi aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir:



www.turkcell.com.tr/kurumsal 444 0532

Esnaf Nokia C1-01 Kampanya Taahhütnamesi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 09.01.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Esnaf Nokia C1-01 
Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 

1. İşbu Kampanyadan yararlanma koşulu olan “Esnaf” olma koşuluna uyduğumuzu; bu kapsamda  TESK’e üye olduğumuzu ve/veya Esnaf Kartı 
sahibi olduğumuzu; buna ilişkin belgeleri işbu taahhütnamenin ekinde ibraz etmekle yükümlü olduğumuzu,

2. Kampanyaya, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 30 (otuz) gün önce yeni kurumsal hat tesis edilen veya bireysel hattan kurumsal 
hatta devredilen veya bireysel hattan şahıs şirketine geçiş yapılan veya diğer operatörlerden TURKCELL’e taşınan, üzerimize kayıtlı faturalı hatlarla 
katılabileceğimizi, 

3. Kampanya kapsamında “Mobil İletişim Hizmet Faturası” ile ödenen paketleri ancak işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibarıyle 12 (oniki) aydan 
uzun süreli  ve kurumsal faturalı hat sahibi Turkcell abonesi olarak şirketimiz üzerine kayıtlı tüm hatların son 6 ay fatura tutarı toplamının 170 TL 
ve üstü olması halinde seçebileceğimizi, aksi taktirde sadece “Kredi kartı” ile ödenen paketlerden birini seçebileceğimizi; aksi durumda Taahhütnamenin 
geçersiz hale geleceğini bildiğimizi, 

4. İşbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Esnaf Paketinin ve Meslek tarifesinin otomatik olarak Ek-1’deki Hatlara (Bundan sonra Hat/Hatlar” olarak 
anılacaktır.) tanımlanacağını, işbu Taahhütnameyi imzalamamız nedeniyle, işbu taahhütnamenin imza tarihinde geçerli Esnaf Paketi bedeli olan aylık 34 
TL(OtuzdörtTürklirası) üzerinden %35(yüzdeotuzbeş) oranında indirim yapılacağını ve her bir Hat için birer adet Nokia C1-01 model cihaz (bundan sonra 
kısaca “Cihaz/Cihazlar” olarak ifade edilecektir.) temin edeceğimizi, 

5. %35 oranında indirim uygulanması sonucu ortaya çıkan Esnaf paketi ücretinin (Bundan sonra “İndirimli Esnaf paketi ücreti” olarak anılacaktır.), taahhüt 
süresince www.turkcell.com.tr adresinde yer alan Esnaf Paketi’nin güncel aylık bedelinin ve kapsamının değişebileceğini; bu kapsamda İndirimli Esnaf paketi 
ücretinin her ay farklılaşabileceğini; güncel bedellerin ve işbu Taahhütnamenin 8.maddesinde belirtilen Esnaf Paketi kapsamının makul bir süre öncesinden 
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 

6. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz Hatlarımızı Ek-1’de beyan ettiğimizi, 

a) Mobil İletişim Hizmet Faturası ile ödenen Paketler için geçerli olmak üzere; Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta Esnaf Paketi’nin (Bundan böyle 
“Paket” olarak anılacaktır.), işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra ilgili hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon mesajından 
sonra 24 fatura dönemi süresince (Bundan sonra “Paket taahhüt süresi” olarak anılacaktır.) tanımlanacağını ve söz konusu Paket tutarlarının ve KDV 
dahil 12 TL (OnikiTürkLirası)’lik aylık cihaz temlik tutarının (Bundan sonra “Cihaz temlik bedeli” olarak anılacaktır.) ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet 
faturasına Paket taahhüt süresince aylık olarak olarak “Esnaf Paketi Bedeli” ve “Nokia C1-01 Kampanyası Cihaz Taksidi” olarak yansıtılacağını,

b) Kredi kartı ile ödenen Paketler için geçerli olmak üzere; Ek-1’de beyan ettiğimiz her bir hatta Paketin Paket taahhüt süresince tanımlanacağını 
ve Paket tutarının ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına Paket taahhüt süresince aylık olarak yansıtılacağını, Cihaz temlik bedelinin ise 
Paketin TURKCELL tarafından aktivasyon mesajını takip eden tarihten sonraki ilk 12 ay boyunca kredi kartı ekstremize yansıtılacağını, bu süre 
boyunca sözkonusu Cihaz temlik bedelinin Mobil İletişim Hizmet faturasında görüntüleneceğini (ancak kredi kartından tahsil edilen bu bedelin 
hizmet faturasında tekrar tahsili anlamına gelmeyeceğini), bununla birlikte mükerrer tahsilat olmaması açısından, kredi kartımıza yansıtılan ilgili 
tutarın/tutarların söz konusu Mobil İletişim Hizmet faturasından düşeceğini, Kampanya boyunca kredi kartımızdan çekilecek olan toplam tutar ile ilgili 
hatlarımızın faturasından düşecek olan toplam tutarın eşit olacağını ve sözkonusu 12 aylık süreden sonra kalan paket taahhüt süresi boyunca Ek-1’de 
belirtmiş olduğumuz her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına Cihaz temlik bedelinin aylık olarak yansıtılmak üzere tahsil edileceğini ve 12 
aydan itibaren Mobil İletişim Hizmet Faturası ile tahsilata geçildiğinde 12. ay ve 13. ay taksitlerinin ekstre son ödeme tarihine bağlı olarak aynı ay 
içinde tahsil edilebileceğini ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda faydalandırılacağımızı bildiğimizi, bu durumda herhangi bir 
itirazımızın olmayacağını, 

her iki ödeme tipi seçeneği için de geçerli olmak üzere tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, aylık cihaz temlik bedelinin, ilgili 
hattın o ayki faturasına/kredi kartımızın ekstresine tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda 
faydalandırılacağımızı bildiğimizi,

7. Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hat için teslim alacağımız birer adet Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e 
temlik edilmiş olduğunu, Kampanya kapsamında distribütörün Cihaz temlik 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,

8. Esnaf Paketinin 300 (üçyüz) dakika grup içi, 900(dokuzyüz) dakika sabit hatlar, 300 (üçyüz) dakika Turkcell yönüne kullanılmak üzere ve 300 (üçyüz) 
dakika her yöne olmak üzere toplam 1800(binsekizyüz) dakikalık yurtiçi konuşma süresinden (sesli ve görüntülü) oluştuğunu, Esnaf Paketi kapsamındaki 
ücretlendirme periyodunun 6 (altı) saniye olduğunu, Esnaf Paketi kapsamındaki söz konusu dakikaların yarışma servisleri, sohbet hatları, 444’le başlayan 
numaralar hariç olmak üzere bilgi ve danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralar ve özel servis numaralarına doğru yapılan aramalar ve 
konferans konuşmaları için kullanılamayacağını bildiğimizi,

9. İşbu Kampanya kapsamında, her bir cihazın distribütör tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Kampanyanın TURKCELL 
tarafından tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, sözkonusu cihazların stoklarla sınırlı olduğunu, 
teslim tarihi itibariyle cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz konusu cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza 
tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın teslim edilebileceğini, bu doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş 
olacağını,
 
10. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipi “Kredi kartı” olanlar için geçerli olmak üzere;

a) Kredi kartı limitimizin Ek-1’de beyan ettiğimiz hat adedi kadar cihazın aylık temlik tutarının 24 aylık toplam bedeli için yeterli olmadığı durumda 
Kampanyadan yararlanamayacağımızı, işbu Taahhütnamenin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımızdan çekim yapılarak limitimizin yeterli 
olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütnamenin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, işbu Taahhütname konusu Kampanya’dan ilgili her 
bir hattımız için derhal çıkarılacağımızı ve bu madde uyarınca kampanyadan çıkarılmamız halinde, buna bağlı olarak herhangi bir talepte 
bulunamayacağımızı bildiğimizi,
b) Kampanya kapsamında Ek-1’de birden fazla hat beyan etmemiz halinde, birden fazla kredi kartının kullanılabileceğini, bu durumda işbu 
Taahhütnamede kredi kartına ilişkin yer alan tüm hükümlerin, Kampanya kapsamında kullanılan kredi kartlarının tümü için geçerli olacağını,
c) Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye/şirkete ait olması durumunda, Ek-1’deki (C) bendinin doldurularak, kredi kartı 
sahibi tarafından (3. Maddede belirtilen şekilde birden fazla kredi kartının kullanılması durumunda ise her bir kredi kartı sahibi tarafından) imzalanması 
gerektiğini bildiğimizi, aksi takdirde bu hususa ilişkin Turkcell nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağımızı, 
d) anlaşmalı kredi kartı/banka bilgilerinin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını, 

11. İşbu taahhütname kapsamında aktivasyon mesajından sonra cihaz temlik 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 (ödeme yükümlülüğü dahil) yerine 
getirmememiz için haklı neden oluşturmayacağını,

12. İşbu Taahhütname kapsamında distribütörden teslim alacağımız her bir cihazın çalışır halde bulundurulmasından kaynaklı oluşabilecek her türlü 
maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,

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

14. Paket 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,

15. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya taahhüt süresi sona ermeden 
“Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya Cihaz bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme 
tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde bedel 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; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, aykırılığın 
gerçekleştiği tarih itibariyle www.turkcell.com.tr adresinde yer alan KDV, ÖİV dahil aylık ilgili Paket bedelinin %35’i oranındaki tutarın (Kampanya 
kapsamında faydalanılan indirim oranıdır), taahhüt süresinin başlangıç tarihinden söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan süre (fatura 
dönemi bazında) ile çarpılması suretiyle bulunacak tutarın ilgili her bir hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına, 
tek seferde yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 

16. İşbu Taahhütnamenin 16. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere,  sözkonusu 
sona erme tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar Kampanya kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarları 
toplamının aşağıdaki şekillerde tarafımıza yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu cihaz temlik tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
taahhütname kapsamında teslim alacağımız her bir  cihazın distribütörden temlik alınan işbu taahhütname imza tarihindeki KDV dahil bedelinin 288 
TL (İkiyüzseksensekiz Türk Lirası) olduğunu,

a. Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen ödeme tipimizin “Mobil İletişim Hizmet Faturası” olması veya Kampanya kapsamında Ek-1’de belirlenen 
ödeme tipimizin “Kredi kartı” olması ve işbu maddede belirtilen söz konusu aykırılığın ilk 12 ay sonrası bir dönem içinde gerçekleşmesi durumunda, 
yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan toplam cihaz temlik tutarlarının herhalükarda ilgili hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil 
İletişim Hizmet Faturasına kampanya iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet faturası döneminde tek seferde yansıtılacağını,
b. Diğer yandan Ek-1’de belirlenen ödeme tipinin “Kredi kartı” olması ve işbu maddede belirtilen sözkonusu aykırılığın ilk 12 ay içinde gerçekleşmesi 

durumunda, cihaz temlik tutarının kredi kartımızdan ilk 12 aylık dönem süresi bitimine kadar çekilmeye devam edeceğini ancak mükerrer tahsilata 
yol açmamak için, Kampanyanın iptalinden itibaren toplam 12 aylık süreden kalan aylar için kredi kartımıza yansıtılacak tutar toplamının, ilgili 
hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasından bir kerede düşüleceğini, bu tutarın faturama yansıtılan cihaz temlik tutarları toplamından fazla olması 
halinde, aradaki fark tutarının sonraki aylara ait faturalarımdan düşülmek veya kredi kartımıza iade edilmek suretiyle mahsuplaşılacağını, 

18. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve  taahhüt süresinin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı,

19. Kampanya kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile 
bağlı olduğumuzu, 

20. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm 
bedellerin tahsilâtında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 

21. 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,

22. 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,

23. 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, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.

EK-1: Başvuru Formu

ŞİRKET ÜNVANI:

EK-1

BAŞVURU FORMU  

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Esnaf Nokia C1-01 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. Kampanyaya dahil edilecek hat numaraları ve ödeme tipi tercihi aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir:

Hat No Kredi Kartı Mobil İletişim
Hizmet Faturası

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ödeme Tipi:



www.turkcell.com.tr/kurumsal 444 0532

Esnaf Nokia C1-01 Kampanya Taahhütnamesi

B. Cihazların teslim edileceği kişinin iletişim bilgileri aşağıya eklenmelidir:

 Adı-Soyadı :.............................................................................. 
 
 Adresi :............................................................................................................................................................ 
 
 Telefonu :..............................................................................

C. Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması halinde, bu kısım kredi kartı sahibi tarafından imzalanacaktır.
Kampanya kapsamında şahsıma/şirketimize ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütnamede düzenlenen cihaz bedelinin/bedellerinin, 
Taahhütname hükümleri kapsamında, işbu kredi kartına yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak işbu Taahhütname kapsamında 
tanımlı kredi kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan/tarafımızdan yerine getirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

KREDİ KARTI SAHİBİ:

Ad Soyad/Şirket unvanı :............................................................................................................................................................

Adres  :............................................................................................................................................................

İrtibat no  :............................................................................................................................................................

İmza  :............................................................................................................................................................

ŞİRKET ÜNVANI:
 


