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AYIN İLLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye; 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 
13.03.2013 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan “AYIN İLLERİ KAMPANYASI’ndan (İşbu Taahhütnamede 
kısaca “Kampanya” olarak anılacaktır.) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
   
1- İşbu Kampanyadan yararlanmak için Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir faturalı hattımızın; 

Kampanya tanımlanmasından en fazla 7 (yedi) gün önce alınarak aktive edilmiş kurumsal faturalı 
hat olması veya en fazla 7 (yedi) gün önce diğer operatörden Turkcell’e kurumsal faturalı hat olarak 
taşınmış olması veya en fazla 7 (yedi) gün önce bireysel faturalı hattan kurumsal faturalı hatta 
geçirilmiş olması ve her halükarda söz konusu hatların üzerine İşte Tarife tanımlanmış olması ve 
güncel fatura adresinin Bursa, Antalya, Adana, Konya, Karaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Çanakkale, 
Burdur, Isparta, Amasya, Tokat, Sivas, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerinden 
birinde olması gerektiğini bildiğimizi; bu şartlara haiz olmadığımız durumda TURKCELL’in 
Taahhütnameyi geçersiz sayacağını ve bu durumda herhangi bir talebimiz/itirazımızın olmayacağını,  
 

2- Kampanya’ya dahil etmek istediğimiz faturalı hattı/hatları (bundan sonra kısaca “Hat/Hatlar” olarak 
anılacaktır.) Ek-1’de beyan ettiğimizi, bu hatların her birine Ayın İlleri Paketi’nin (Bundan sonra 
kısaca “Paket” olarak anılacaktır.) TURKCELL tarafından “Kampanya katılım onay mesajı” 
gönderilmesini takiben 12(oniki) fatura dönemi boyunca (Bundan sonra kısaca “Taahhüt süresi” 
olarak anılacaktır.) TURKCELL tarafından tanımlanacağını ve KDV, ÖİV dahil 29 TL 
(YirmidokuzTürkLirası)’lik aylık indirimli Paket tutarının, söz konusu hatların her birinin Mobil 
İletişim Hizmet faturasına, Taahhüt süresince aylık olarak yansıtılacağını, bununla birlikte 
Kampanyaya katılmamızla birlikte ilgili her bir Hattımızın tarifesinin otomatik olarak İşteTarife’ye 
geçirileceğini, 
 

3- İşbu Kampanyadan Ofisten Ofise, Ofisten Cebe, Analog FCT, Digital FCT, FCT Burocell, Temliksiz 
Analog FCT, Ofisten Her Yöne Paketleri, Ofis Çözümleri Ses Teklifleri, Ofiste Net Tarife, Ekomini 
Paketleri, Kurumsal Kontratlı Alo Paketler, Turkcell’e Hoşgeldiniz Kampanyası, Esnaf Paketi 
Kampanyası, Kontratlı Paketler ve Şirketiçi Paketi Kampanyaları, Öncelikli İller Paketi, Kendi İşim 
Paketlerinden ve Iphone Paketlerinden hali hazırda yararlanan hatlarla yararlanamayacağımızı 
bildiğimizi, Ek-1’de bu maddede sayılanlardan birine dahil olan bir hattı beyan etmemiz durumunda 
TURKCELL’in işbu Taahhütnameyi ilgili Hat için geçersiz sayacağını ve bu durumda herhangi bir 
talebimiz/itirazımızın olmayacağını, 
 

4- İşbu Kampanyadan FCT cihazlarında kullanılan hatlarla yararlanamayacağımızı, böyle bir kullanımın 
tespit edilmesi halinde Paketin Turkcell tarafından derhal iptal edileceğini ve bundan sonraki 
kullanımlarımın İşte Tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğini ve 12. maddenin uygulama 
alanı bulacağını, bu durumda herhangi bir talebimiz/itirazımızın olmayacağını, 
 

5- Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hatta tanımlı her bir Paket kapsamında 6.000 dakika şirketiçi ve 
750 dakika yurtiçi her yöne doğru konuşma süresine hak kazanacağımızı, Kampanyada ücretlendirme 
periyodunun 6 (altı) saniye olduğunu, Paket kapsamındaki söz konusu dakikaların aşılması halinde aşılan 
kısma ilişkin ücretlendirmenin 43,89 Kuruş/dakika üzerinden ücretlendirileceğini, Paket 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, TURKCELL’in işbu 
Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, bunun yanında işbu 
maddede belirtilen aşım bedellerinin ve Paket kapsamında tanımlanan söz konusu dakika miktarının 
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değişebileceğini ve bu güncel aşım bedellerinin ve Paket kapsamında tanımlanan söz konusu dakika 
miktarının makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi,    

6- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçtiğimiz her bir Paket kapsamında tanımlanacak aylık dakikaları 
kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, 
iadesi, bir sonraki aya devredilmesi gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu 
dakikaların başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,  
 

7- Kampanya’dan yararlanan her bir Hattımız ile yurtdışında veya Türkiye’den yurtdışına doğru yapılan 
aramaların ilgili hattın güncel tarifesinin yurtdışı arama ücretleri üzerinden ücretlendirileceğini, 
 

8- Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımıza ait 
abonelik sözleşmesini, hattın  3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple 
feshetmeyeceğimizi, hattımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde 
bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik 
sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hatlarımızı 
geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep 
olmayacağımızı, Kampanyaya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta 
geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde 
bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde 
bulunamayacağımızı,  

 
9- İşbu Kampanya kapsamında bildirmiş olduğumuz hat/larımıza tanımlı taahhüdü, adımıza kayıtlı 

hatlardan herhangi birine devredemeyeceğimizi, 
 

10- İşbu Kampanya kapsamında yararlandığımız hizmeti ticaret amacıyla üçüncü kişilere 
sunmayacağımızı, bu yasağı ihlal etmemiz durumunda üzerimize kayıtlı hatlarımızın Turkcell 
tarafından görüşmeye kapatılabileceğini ve aboneliğimizin fesih edilebileceğini bildiğimizi, 

 
11- 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 beyan edeceğimizi, söz konusu hatlara ilgili Paketin, TURKCELL tarafından Paket’in 
Kampanyaya tanımlandığı tarihten itibaren tanımlanacağını, bu madde kapsamında Kampanyaya dahil 
ettiğimiz her bir hat için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını,  
 

12- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 
ve/veya Taahhüt süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşımamız/3. bir kişiye devretmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş 
olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz(bu durumda 
TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış 
olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya işbu Taahhütname 
kapsamında Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, 
Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya Kampanyanın suistimal edildiğinin ve/veya 
telekomünikasyon ihtiyacını karşılamak dışında kötüye kullanıldığının tespit edilmesi durumunda; 
her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paket taahhüt süresinin başlangıç tarihinden söz 
konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan süre (fatura dönemi bazında) ile KDV, ÖİV dahil 6 
TL (AltıTürkLirası)’lik aylık Paket indirim tutarının çarpılması suretiyle bulunacak 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 aylık Paket bedelleri toplamının cezai 
şart olarak bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 
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bununla birlikte Taahhütnamenin 13. maddesinde yazılı prosedürün de aynen uygulanacağını 
bildiğimizi, 
 

13- Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, EK-1’de belirtilen her bir hattımızın Yeni Öncelikli İller 
Paketine geçirileceğini ve aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe Yeni Öncelikli 
İller Paketinin tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tanımlanan Yeni Öncelikli İller 
Paketinin www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel paket bedelinin her ay EK-1’de belirtilen 
söz konusu her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun 
Kampanya konusu diğer faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını, bu durumda 
hattımızın içinde bulunduğu tarifenin de otomatik olarak Paketcell tarifesine geçirileceğini, 
 

14- 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. 
 
15- 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 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. 

16- Kampanya kapsamındaki Paketin 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,  
 

17- İşbu Kampanyaya dahil ettiğimiz, Ek-1’de yer alan Hatlar için, (a) bendinde yer alan kutucuğu 
işaretleyerek, e-fatura aboneliği tanımlatabileceğimizi; söz konusu 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 

 

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

 
18- Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket aşım bedellerine yansıtılacağını 

ve Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
 

19- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 
Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan Taahhüt Süresinin dondurulması 
talebinde bulunmayacağımızı, 

 
20- 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,  

 
21- Aşağıda belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres 

değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın 
aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 

 
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 işbu Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

 
23- 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. 
 
EKLER: 
EK-1: Hat listesi 
EK-2: Hat Ekleme Formu 

 
 

 
FİRMA UNVANI:  
 
 
ADRES: 
 
 

 
 

EK-1 
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HAT LİSTESİ 
 

 
Paket kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat numarası aşağıdaki tabloya eklenmelidir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİRMA UNVANI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAT NO: 
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EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu “Hat Ekleme Formu”nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz AYIN İLLERİ KAMPANYA 
TAAHHÜTNAMESİ (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu 
“Hat Ekleme Formu”nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul 
ve taahhüt ederiz. 
 
İşbu Kampanya kapsamındaki hatlara ilave olarak numaralarını aşağıdaki tabloda beyan ettiğimiz hatları da 
Kampanya kapsamına dahil etmek ve her bir hatta Paket tanımlatmak istediğimizi ve söz konusu her bir hat 
için de “Taahhütname”de belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİRMA UNVANI:  
 
 
 
 

HAT NO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


