
İMZA / KAŞE:  

GÜVENLİK MODEMİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından ..................... 
tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Güvenlik Modemi Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak 
anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

            
1. Kampanya kapsamında temin edeceğimiz PSTN-GSM dönüştürücü özellikli Güvenlik Modem/leri (bundan 

sonra “Modem” olarak anılacaktır) ile her bir Modemin içinde yeni tesis edilen M2M kurumsal faturalı 
hat/larımızın (M2M hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini/ yönetilmesini sağlamak üzere, takılı 
olduğu cihazların, diğer cihazlar ya da bireysel/ kurumsal uygulamalar ile iletişime geçmesine olanak tanıyan 
“data” (veri iletişim) hatlarıdır ve bundan sonra kısaca “Hat/Hatlar” olarak ifade edilecektir.) alarm 
durumunda Modem üzerinden ana merkezimize bağlanma imkanına sahip olabileceğini,  
 

2. Kampanya kapsamında Ek-1’in (D) veya (E) bendinde talep/taahhüt edeceğimiz adette Modemin 
distribütör tarafından ve distribütörün stoğunda bulunması şartıyla tarafımıza teslim edileceğini, 
bunun yanında her bir Modemin içine takılmak üzere Modem adedi kadar yeni tesis M2M faturalı 
kurumsal hattın ise Turkcell tarafından tarafımıza teslim edileceğini, her bir hattın aktivasyonundan 
sonra işbu Taahhütname konusu Güvenlik Modemi hizmetinin tarafımıza tanımlanacağını ve bu 
kapsamda Ek-1’de belirtilen M2M Data Kullanım Ücreti, M2M Akıllı Ev Sabit Ücreti ve Güvenlik 
Modemi temlik bedeli tutarlarının, söz konusu hatların Mobil İletişim Hizmet faturalarına, ayrı ayrı, 
tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın her bir hattın TURKCELL tarafından 
aktive edildiği tarihten itibaren 24 ay  süresince(“taahhüt süresi”) aylık olarak yansıtılacağını ve bu 
doğrultuda Kampanya konusu hizmetten herhalukarda taahhüt süresince faydalandırılacağımı 
bildiğimizi,  
 

3. Kampanya kapsamında teslim alacağımız Modemlerin içinde yeralacak her bir hat için “Turkcell 
Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi” ve “Turkcell M2M Hat Kullanım Koşulları 
Taahhütnamesi” imzalamakla yükümlü olduğumuzu, hatlara ait tüm vergilerin toplamda 16,30 TL 
(OnaltıTürkLirasıOtuzKuruş) tutarındaki “Telsiz Ruhsatname Ücreti” (12 eşit taksitle her ay için 1,36 
TL olarak faturaya eşit taksitte yansıyacaktır.), aylık 1,36 TL (BirTürkLirasıOtuzAltıKuruş)  tutarındaki 
“Telsiz Kullanım Ücreti”, KDV ve ÖİV) Modemin içinde bulunan her bir hatta ait Mobil İletişim Hizmet 
faturasına yansıtılacağını, 
 

4. Kampanya kapsamında teslim alacağımız her bir Güvenlik Modemi karşılığında tahakkuk eden alacağın 
distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu, distribütörün her bir Modemin bedelinin tamamı 
için tarafımıza fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distibütöre herhangi bir ödeme 
yapmayacağımızı, distribütöre herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta 
TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, 
 

5. İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza Distribütör tarafından teslim edilecek Modemlerin kurulumunun 
tarafımızca yapılacağını, Modemlerin çalışır halde bulundurulmasının sorumluluğunun tarafımıza ait 
olduğunu, bunun için TURKCELL tarafından belirtilecek olan her türlü geliştirmeyi yapacağımızı, söz 
konusu hususlar için TURKCELL’in hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, 
 

6. İşbu Taahhütnamenin imza tarihinden itibaren 12(oniki) ay süresi sonuna kadar üzerimize kayıtlı en 
az 40.000(kırkbin) adet M2M hat bulundurmayı  taahhüt etmemiz ve bunu işbu Taahhütnamenin imza 
tarihinde Ek-1’in (D) bendinde “Taahhüt Beyanı” başlığının yanındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle 
TURKCELL’e bildirmemiz durumunda, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden itibaren 12(oniki) ay 
süresince Kampanya kapsamındaki her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına “M2M Akıllı Ev 
Sabit Ücreti bedeli” olarak her ay 1 TL(BirTürkLirası)’nin yansıtılmaya başlayacağını, Kampanya 
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kapsamında  verilen indirim bedelinin hat başına 0,5 TL (KDV ÖİV dahil) olduğunu, sözkonusu 12 
ayın sonunda ve/veya işbu Taahhütnamenin herhangi bir nedenle sona erme tarihinde üzerimize 
kayıtlı M2M hat sayımızın 40.000(kırkbin) adedin altında kalması durumunda, işbu Taahhütnamenin 
imza tarihinden itibaren geriye dönük her ay için açılmış hat adetlerinin TURKCELL tarafından 
kontrol edileceğini ve adımıza kayıtlı bulunan hatların 40.000 adedin altında kaldığı her ay için, ilgili 
her bir ay içinde  adımıza kayıtlı toplam M2M hat sayılarının, verilen indirimin yarısı olan 0,25 TL 
(KDV ÖİV dahil) ile çarpılmasıyla elde edilecek tutarların toplamının ………. numaralı hattın Mobil 
İletişim Hizmet Faturasına bir kerede “Güvenlik Modemi Kampanya Taahhütnamesi kapsamında 
alınan faydanın iadesi” şeklinde yansıtılacağını, (Örneğin; TURKCELL tarafından yapılan kontrolde 
taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği durumda, 1. Ay sonunda müşterinin 5.000 hattı 
varsa, 2. Ay toplam 15.000 hattı varsa, geri kalan aylarda da 15.000 hatla devam ettiyse, aboneye 
yansıtılacak toplam tutar (1 ay*5.000 hat*0,25 TL)+(10 ay*15.000 hat*0,25 TL) olarak hesaplanacaktır.)  
 

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

8. İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız Modemlerin çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi 
vs. durumlarında da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin 
aynen devam edeceğini,  
 

9. Taahhüt süresi boyunca, Kampanya kapsamında teslim alacağımız Modemlerin içerisinde yer alan 
hatlarımıza ve 5. maddede bahsi geçen ............... no’lu hatta ait abonelik sözleşmesini, hattın/hatların 
3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hatlarıımızın 
geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL 
tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu taahhütname 
hükümleri uyarınca bu kampanya kapsamındaki hatlarımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye 
kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, kampanyaya katıldığımız 
hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan 
başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait mevcut fatura 
döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, 
 

10. TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği işbu Taahhütnamede belirtilen Güvenlik Modemi ile 
sağlanacak hizmetin hızını düşürebileceğini, “adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve 
istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan 
düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu, TURKCELL’in adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve 
istisnalarını tarafımıza ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın değiştirme hakkının saklı 
olduğunu ve bu nedenle değişiklikleri söz konusu web sitesinden takip etmekle yükümlü 
olduğumuzu, ayrıca “adil kullanım politikası” gereği; herhangi bir fatura döneminde yurtiçi aylık 
M2M Data Kullanım Ücretinin KDV, ÖİV dahil 199 TL (YüzdoksandokuzTürkLirası)’ye ulaştığında 3G 
internet hızının 128 Kbps’a düşürüleceğini ve ilgili fatura döneminde sonraki kullanımların 
ücretlendirilmeyeceğini, 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, 
 

11. Taahhüt süresi sona erdikten sonra iptal talebimizi yazılı olarak TURKCELL’e bildirmediğimiz 
takdirde, ilgili her bir hattımız için işbu Taahhütnamede belirtilen Güvenlik Modemi ile sağlanacak 
hizmetin verilmeye devam edeceğini ve iptal etmediğimiz sürece her ay yenileneceğini, bu kapsamda 
üzerimize kayıtlı M2M hat sayısı 40.000 adedin altına düşmedigi sürece, Güvenlik Modemi hizmeti 
karşılığında her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına “M2M Akıllı Ev Sabit Ücreti bedeli” 
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olarak her ay 1 TL(BirTürkLirası)’nin yansıtılmaya devam edeceğini, üzerimize kayıtlı M2M hat 
sayısının 40.000 adedin altına düşmesi durumunda ise  www.turkcell.com.tr adresinde yer alan 
güncel M2M Akıllı Ev tarifesi bedellerinin her ay ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, 
fakat bu durumda Kampanya kapsamındaki Modeme ve/veya Kampanya konusu diğer 
faydalara/avantajlara hak kazanamayacağımızı bildiğimizi, 24 aylık taahhüt süresi sona erdikten 
sonra işbu Taahhütnamede belirtilen Modem ile sağlanacak hizmetin sona erdirilmesini dilediğimiz 
zaman yazılı olarak TURKCELL’e bildirebileceğimizi,  
 

12. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 
ve/veya 24 aylık 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 taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya Modemler içerisinde yer alan herhangi bir hattımızın 
faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz ve/veya Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen 
bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya 
Kampanyanın suistimal edildiğinin tespit edilmesi durumunda (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart 
talep etme ve/veya kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği 
şeklinde yorumlanmayacaktır.), her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, sözkonusu aykırılık 
tarihinden itibaren taahhüt süresi bitimine kadar ödememiz gereken vergiler dâhil bakiye “Güvenlik 
Modemi temlik bedeli” tutarları toplamının ilgili pakete tanımlı her bir hattımızın söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına “Güvenlik Modemi 
Taahhütnamesi Cihaz Alacak Bakiye Bedeli” olarak yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu tutarları 
eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, işbu taahhütname imza tarihi itibariyle Güvenlik Modemi bedelinin 
170,4 TL olduğunu, 
 

13. İşbu Kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilecek hatlara ilişkin bilgilerin (“MSISDN, Müşteri 
adres ve irtibat bilgileri, Vergi numarası, Vergi Dairesi”) cihaz tedariğini sağlayacak olan firma ile 
paylaşılacağını bildiğimizi, bu konuda herhangi bir itirazımızın/talebimizin olmayacağını, 
 

14. Kampanya kapsamındaki Güvenlik Modemi üzerinden yurtdışında gerçekleşecek aylık data 
kullanımının www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Turkcell Dünya Tarifesi üzerinden M2M 
Akıllı Ev Sabit Ücreti’nden ayrıca ücretlendirileceğini bildiğimizi, 
 

15. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 
Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan 24 aylık taahhüt süresinin 
dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,  
 

16. TURKCELL’den işbu Taahhütname kapsamında alacağımız hizmetleri, hiçbir suretle, gelir elde etmek 
amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,  
 

17. TURKCELL’in distribütörden temlik almış olduğu Güvenlik Modemine ilişkin alacağın tamamını veya belli bir 
kısmını üçüncü kişilere temlik edebileceğini; bu kapsamda sayılanlarla sınırlı olmaksızın unvan, adres, vergi 
numarası, vergi dairesi ve irtibat bilgilerimiz, temlik bedeli ile taahhütname kapsamında teslim edilen M2M 
faturalı kurumsal hat numaralarımızın (MSISDN) Turkcell tarafından üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini 
bildiğimizi, 
 

18. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Ek-1’de ve 3. Maddede yer alan 
bedellere yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
 

19. 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,  
 

http://www.turkcell.com.tr/
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20. 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, 
 

21. İşbu Taahhütnameye konu “Kampanya”dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu, 
 

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. 
 
 
 
 
EKLER: 

      EK-1: Kampanya Bedellerine ve Taahhüt Beyanına ilişkin Ek Taahhütname 
EK-2: Ek Güvenlik Modemi Talep Formu 
 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
 
 
 
FİRMA ADRESİ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EK-1 
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KAMPANYA BEDELLERİNE ve TAAHHÜT BEYANINA İLİŞKİN EK TAAHHÜTNAME 

 
İşbu Kampanya Bedellerine ilişkin Ek Taahhütnamesi’nin, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Güvenlik 
Modemi Kampanya Taahhütnamesi(Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade 
edeceğini ve işbu Kampanya Bedellerine ilişkin Ek Taahhütnamesi’nde düzenlenmemiş olan tüm 
hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
A. M2M DATA KULLANIM ÜCRETİ :  

 
Kampanya kapsamındaki Güvenlik Modemi üzerinden gerçekleşecek aylık data kullanımı, aşağıdaki 
tabloda yer alan kullanım miktarı baremlerine göre, her bir barem karşılığındaki bedeller üzerinden 
ücretlendirilecektir.  

 

Aylık mobil internet 

kullanım miktarı 
Aylık M2M Data Kullanım Ücreti 

 

0 -2 MB (2MB dahil) 1,00 TL 

2 – 5 MB (5MB dahil) 1,50 TL 

5 - 90 MB (90MB dahil) 3,00 TL 

90 MB + 

0,40 TL/MB 

(90MB’ın aşıldığı durumda; aşan kısma ilişkin kullanım(MB)*0,4 TL 

ödenecektir.)  

“Adil kullanım politikası” gereği; herhangi bir fatura döneminde yurtiçi 

aylık M2M Data Kullanım Ücretinin KDV, ÖİV dahil 199 TL 

(YüzdoksandokuzTürkLirası)’ye ulaştığında 3G internet hızının 128 Kbps’a 

düşürülecek ve ilgili fatura döneminde sonraki kullanımlar 

ücretlendirilmeyecektir. 

 
B. GÜVENLİK MODEMİ TEMLİK BEDELİ:  

 
Güvenlik Modemi aylık temlik bedeli: 7,10 TL (KDV dahil)  dir.  

 
C. M2M AKILLI EV SABİT ÜCRETİ :  

 
Kampanya kapsamında sağlanan hizmete karşılık tahsil edilecek aylık bedel, aşağıdaki tabloda yer 
alan hat sayısı baremlerine göre, her bir barem karşılığındaki hizmet bedelleri üzerinden 
belirlenerek faturalandırılacaktır.  

 

Kümülatif Hat Sayısı*  Aylık M2M Akıllı Ev Sabit Ücreti (TL) 

50.001+ 1,00 

10.001 - 50.000 1,50 
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2.001 - 10.000 2,00 

501 - 2.000 3,00 

251 – 500 4,00 

101 – 250 4,50 

0 – 100 5,50 

*Aylık hat sayısı, işbu taahhütnamenin imza tarihinden itibaren her ay bir önceki aylarda kampanyaya tanımlı 
toplam hat sayısının üzerine eklenmek suretiyle kümülatif olarak hesaplanacaktır. 
 
D. HAT TAAHHÜT BEYANI 

 
İşbu Kampanya kapsamında Taahhütnamenin 5. Maddesi koşullarında taahhüt verilmek istenmesi durumunda 
sözkonusu taahhüdün, yukarıdaki kutucuğun işaretlenmesi suretiyle TURKCELL’e beyan edilmesi 
gerekmektedir. İşbu (D) bendinin işaretlenmesi durumunda (E) bendinin ayrıca doldurulması gerekmemektedir.  

 
“İşbu Kampanya kapsamına 12 ayın içerisinde ......... (........) adet adet hat dahil edeceğimizi, bu 
kapsamda teslim alacağımız Güvenlik Modemleri ve Taahhütnamede belirlenen şekilde hizmeti, 
Taahhütname hükümleri çerçevesinde kullanabileceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.”  
 
E. GÜVENLİK MODEMİ TALEP BEYANI 
 
İşbu Kampanya kapsamında EK-1’in (D) bendinde taahhüt verilmemesi durumunda Güvenlik modemi 
taleplerinin aşağıdaki şekilde beyan edilmesi gerekmektedir. Taahhütnamenin imza tarihinden sonra oluşacak 
Ek Güvenlik Modemi talepleri Ek-2’deki “Ek Güvenlik Modemi Talep Formu” ile TURKCELL’e ibraz edilmelidir. 
 
“Taahhütname koşullarında ......... (........) adet Güvenlik Modemi talep ettiğimizi, bu kapsamda teslim 
alacağımız Güvenlik Modemleri ve Taahhütnamede belirlenen şekilde hizmeti, Taahhütname hükümleri 
çerçevesinde kullanabileceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.” 
 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
 
 
FİRMA ADRESİ: 
 
 
TARİH: 
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EK-2 
 

EK GÜVENLİK MODEMİ TALEP FORMU 
 

 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye,    
Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No: 71 
Tepebaşı/İstanbul 
 
 
 

 
İşbu Güvenlik Modemi Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Güvenlik Modemi 
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,  

 
Taahhütname kapsamında talep ettiğimiz Güvenlik modemlerine ek olarak yine Taahhütname 
koşullarında ......... (........) adet daha Güvenlik Modemi talep ettiğimizi, işbu Talep Formu ile teslim 
alacağımız Güvenlik Modemleri ve Taahhütnamede belirlenen şekilde hizmeti Taahhütname hükümleri 
çerçevesinde kullanabileceğimizi, 

 
kabul ve taahhüt ederiz. 
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