
 

1 
İMZA/KAŞE: 
 

OFİSTEN HERYÖNE  (CİHAZLI) TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) sunmakta olduğu 
Ofisten Her Yöne (Cihazlı) Tarifesinden (Bundan böyle “Tarife” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” 
olarak 24 ay süreli olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

  
1- İşbu Taahhütname konusu Tarife kapsamına dahil etmek istediğimiz üzerimize kayıtlı 

hattı/hatları (Bundan böyle “Hat/Hatlar” olarak anılacaktır.) Ek-1’de belirttiğimizi, 
Taahhütname kapsamında yine Ek-1’de belirtilmiş olan Cihaz seçeneklerinden biri ile birlikte 
her bir hattımız için Ofisten Her Yöne/Ofisten Ofise Paket seçeneklerinden birini talep 
edeceğimizi (Taahhütnamede “Cihaz” ve “Ofisten Her Yöne/ Ofisten Ofise paketi” birlikte 
“Paket” olarak anılacaktır.) ve işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra seçmiş 
olduğumuz paketlerin tanımlanacağını; tanımlamanın yapıldığı tarihten itibaren başlamak 
üzere paket bedellerinin aşağıda belirtilen koşullarla yansıtılmaya başlanacağını ve buna 
istinaden;  

 
(a) İşbu Taahhütname kapsamında Ek-1’de yer alan seçeneklerden PRI Tipi Dijital SCT Cihaz 
seçeneklerinden birinin tercih edilebilmesi için, her bir PRI Tipi Dijital SCT Cihazın Ek-1’de 
belirtilen port adedi kadar üzerimize kayıtlı faturalı hattı işbu Tarife kapsamına dahil etmemiz 
gerektiğini, bu hatların seçtiğimiz PRI Tipi Dijital SCT Cihazına tanımlanacağını ve 
bildireceğimiz bu hatların her birine tanımlanmak üzere Ofisten Ofise 300, Ofisten Her Yöne 
500, Ofisten Her Yöne 1000, Ofisten Her Yöne 2000 veya Ofisten Her Yöne 5000 Paketlerinden 
herhangi birini seçeceğimizi,   
 
ayrıca Ek-1’de belirterek Tarifeye dahil etmiş olduğumuz hatlara, Ek-1’deki “PRI Tipi Dijital 
SCT Cihazları için eklentiler”de belirtilen 2 şer ya da 4’er eklentiler kadar artacak şekilde ve 
toplam hat adedi en fazla 28 olmak üzere hat ilave edebileceğimizi ve bu şekilde tanımlanacak 
her port adedi(12 portlu Cihazlar için 12 adet, 4 portlu Cihazlar için 4 adet, 6 portlu Cihazlar 
için 6 adet hat karşılığında) için birer adet PRI Tipi Dijital SCT Cihazına hak kazanacağımızı, 
bu hatlara tanımlatılmak üzere, seçmiş olduğumuz PRI Tipi Dijital SCT Cihazları’na uygun 
olan 2 li veya 4’lü eklenti seçeneklerinden birini ve Ofisten Her Yöne 500, Ofisten Her Yöne 
1000, Ofisten Her Yöne 2000, Ofisten Her Yöne 5000 veya -Ofisten ofise 300 paketlerinden 
birini seçeceğimizi ve bu ilave talebimizi Taahhütnamenin Ek-2’sini doldurarak TURKCELL’e 
ibraz edeceğimizi; talep ettiğimiz her bir eklenti ve hat için işbu Taahhütnamede belirtilen 
hükümlerin aynen geçerli olacağını, her 2’li veya 4’lü eklenti için birer adet PRI Tipi Dijital SCT 
Cihazına hak kazanacağımızı, her bir eklenti için Ek-1’de “PRI Tipi Dijital SCT Cihazları için 
eklentiler” başlığı altında yer alan ve cihaza göre değişen hat başına bedellerin ve hat başına 
seçilen Paket bedellerinin 4. madde kapsamında ilgili her bir hattın Mobil İletişim Hizmet 
faturasına yansıtılacağını,  

 
(b) İşbu Taahhütname kapsamında Ek-1’de yer alan seçeneklerden BRI Tipi Dijital SCT Cihaz 
seçeneklerinden birinin tercih edilebilmesi için; en az 2 (iki) adet üzerimize kayıtlı faturalı hattı 
işbu Tarife kapsamına dahil etmemiz gerektiğini, bu hatların seçtiğimiz BRI Tipi Digital SCT 
Cihazına tanımlanacağını ve yine bu hatların her birine tanımlanmak üzere, ofisten ofise 300, 
Ofisten Her Yöne 500, Ofisten Her Yöne 1000, Ofisten Her Yöne 2000 veya Ofisten Her Yöne 
5000 Paketlerinden herhangi birini seçeceğimizi, ilave BRI Tipi Dijital SCT Cihaz talebimiz 
olması halinde bu ilave talebimizi Taahhütnamenin Ek-2’sini doldurarak TURKCELL’e ibraz 
edeceğimizi, bu şekilde tanımlanacak her 2 (iki) adet hat için 1(bir) adet BRI Tipi Dijital SCT 
Cihazına hak kazanacağımızı ve bu 2 adet hattın da bu cihaza tanımlanacağını ve bunlar için 
işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını, 
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(c) İşbu Taahhütname kapsamında Ek-1’de yer alan seçeneklerden Analog SCT Cihaz 
seçeneklerinden birinin tercih edilmesi halinde; Tarife kapsamına dahil ettiğimiz her bir hat 
için birer adet Analog SCT cihazına hak kazanılacağının, bu doğrultuda işbu Tarife kapsamına 
dahil edeceğimiz adımıza kayıtlı olan ve faturalı sistemde yer alan en az 1 (bir) adet hattı 
Taahhütnamenin Ek-1’inde bildireceğimizi ve bildireceğimiz hatların her birine tanımlanmak 
üzere Ek-1’de yer alan Paketlerden herhangi birini seçeceğimizi, ilave Analog SCT cihaz 
talebimiz olması halinde bu ilave talebimizi Taahhütnamenin Ek-2’sini doldurarak 
TURKCELL’e ibraz edeceğimizi, talep ettiğimiz her bir Analog SCT cihaz ve her bir cihaza 
tanımlamak üzere beyan edilecek hat/hatlar için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin 
aynen geçerli olacağını, 

 
2- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtilen her bir hatta karşılık gelen her bir Paketin, paketin 

tanımlanmasından sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren 24 ay boyunca (“taahhüt süresi”), ilgili 
her bir hatta her ay ayrı ayrı tanımlanacağını ve yine Ek-1’de belirtilen ilgili Paket tutarının, söz 
konusu her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, paketin tanımlanmasından itibaren 
taahhüt süresince her ay, seçtiğimiz Pakete bağlı değişecek şekilde “Ofisten Her yöne 100/ 
Ofisten Her yöne 200/ Ofisten Her yöne 500/  Ofisten ofise 300/ Ofisten Her yöne 1000/ 
Ofisten Her yöne 2000/ Ofisten Her yöne 5000 ücreti” olarak yansıtılacağını, bu bedelleri 
eksiksiz olarak zamanında ödeyeceğimizi,  
 

3- İşbu Taahhütname kapsamında PRI Tipi Dijital SCT (2 li ve 4’lü eklentiler dâhil olmak üzere), BRI 
Tipi Dijital SCT veya Analog SCT” cihazlarına 1. madde şartları kapsamında hak kazanacağımızı, 
bunun yanı sıra ofisten ofise 300 Paketi haricindeki tüm paketler için Paket kapsamında tanımlanan 
konuşma sürelerine ek olarak Paket dakikaları kadar yurtiçinde kullanılmak üzere şirket içi görüşme 
dakikasının ücretsiz olarak tarife faydası olarak tanımlanacağını, 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 için kullanılamayacağını bildiğimizi, TURKCELL’in işbu Taahhütname 
kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, 
 

4- İşbu Tarife kapsamında seçmiş olduğumuz her bir Paket’in tüm vergiler dahil tutarına; işbu 
maddede yer alan tablolarda seçmiş olduğumuz Paket karşılığına denk gelen konuşma sürelerine 
ilişkin bedelin ve seçtiğimiz Paketin karşılığında hak kazanılan 1(bir) adet cihazın Ek-1’de yer alan  
temlik tutarının (“cihaz bedeli) dahil olduğunu, Tarife kapsamında distribütörden teslim alacağımız 
her bir cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş 
olduğunu ve bu nedenle teslim aldığımız her bir cihaz bedelinin TURKCELL tarafından 
tarafımıza gönderilen ilgili hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına her ay paket bedelinin 
içinden düşülerek “Ofisten Her yöne 100/ Ofisten Her yöne 200/ Ofisten Her yöne 500/ Ofisten 
ofise 300/ Ofisten Her yöne 1000/ Ofisten Her yöne 2000/ Ofisten Her yöne 5000 ücreti”nden 
ayrı bir kalem (“Turkcell Sabit Cep Terminali Taksidi”) olarak yansıtılacağını ve söz konusu 
Paket tutarını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  
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*İşbu Taahhütnamenin Ek-1’in B bendinde belirtilen hatların yukarıdaki tabloda yer alan şirket içi 
görüşme dakikalarından yararlanabilmesi için Şirket içi görüşme tanımlarının yapılması 
gereklidir. İlgili tanımların yapılmasına onay verilen hatların işbu Taahhütnamenin imza tarihinde 
Ek-1’in B bendinde, imza tarihinden sonra ise Ek-2’deki tabloda ilgili kolon işaretlenerek beyan 
edilmesi gereklidir. Beyan edilmeyen hatlar için ve GSM Çağrı Merkezinde kullanılacak SCT 
Cihazlarında Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamında sağlanan yukarıdaki tabloda yer alan “şirket 
içi görüşme dakikaları” kullanılamayacaktır. 

 
5- İşbu Tarife kapsamında hak kazanacağımız cihaz/ların bedeli için distribütör (Ek-1’de “PRI 

Tipi Dijital SCT Cihazları için eklentiler” başlığı altında yer alan bedeller dahil olmak üzere) 
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 ve bu kapsamda 
TURKCEL’den iade ve benzeri taleplerde bulunmayacağımızı,  
 

6- İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir “Cihaz”ın TURKCELL adına ilgili distribütör 
tarafından işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Paket’in TURKCELL tarafından 
Tarifeye tanımlanması akabinde, cihazın distribütör stokunda bulunması şartıyla tarafımıza 
Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini, teslim tarihi itibariyle “söz konusu 
Cihaz”ların tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, tarafımıza söz konusu Cihazın aynı 
distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir 
Cihazın teslim edilebileceğine onay verdiğimizi, bu durumda işbu Taahhütname konusu 
yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını, 
  

7- İşbu Tarife kapsamında teslim alacağımız Cihazın/cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar 
görmesi vs. durumlarında TURKCELL’in bir sorumluluğunun olmadığını, bu doğrultuda işbu 
Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini,  
 

Paketler 

 
Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamındaki konuşma süreleri 

 

Şirket  
İçi 

Görüşme* 

 
Her Yöne  Görüşme  

Ofisten Heryöne 
100 100 dakika 100 dakika 

Ofisten Heryöne 
200 200 dakika 200 dakika 

Ofisten Heryöne 
500 500 dakika 500 dakika 

Ofisten Heryöne 
1000 1000 dakika  1000 dakika 

Ofisten Heryöne 
2000 2000 dakika  2000 dakika 

Ofisten Heryöne 
5000 5000 dakika 5000 dakika 

Ofisten Ofise 
300 

Ofisten Ofise Paketi kapsamındaki Sabit hatlarla konuşma süresi 
 

300 dakika 
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8- İşbu Taahhütname kapsamında teslim alacağımız Cihazın/cihazların kurulumundan, çalışır 
halde bulundurulmasından ve cihazların kurulum ve montajından kaynaklı oluşabilecek her 
türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir 
sorumluluğunun bulunmadığını,   
 

9- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz her bir hattın, karşısında yer alan cihaza 
tanımlanacağını; bu kapsamda Ek-1’de belirtilen her bir cihazın, bu cihaza tanımlanmış hat 
dışında başkaca herhangi bir hat ile kullanılmayacağını, sözkonusu cihazların teknik olarak 
kısa mesaj almaya elverişli olmamasından dolayı cihaz içerisindeki hat/lara atılan kısa 
mesajların görüntülenemeyebileceğini,  
 

10- Ek-1’de belirtilen her bir hatta yapılan Paket tanımlanması ile birlikte, söz konusu hatların 
otomatik olarak Ofisten Her Yöne Tarifesine geçeceğini bildiğimizi ve bu hususa dair 
herhangi bir itirazımızın olmayacağını,  
 

11- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen her bir Paket’in herhangi bir sebeple süresinden 
önce iptal edilmesi durumunda veya her bir Paket’in taahhüt süresi sona erdikten sonra, 
aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, ilgili her bir hattımıza Ofisten Her 
Yöne paketinin her ay taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve iptal etmediğimiz sürece her ay 
yenileneceğini, bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel “Taahhütsüz 
Ofisten Her Yöne paket” bedelinin her ay ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, 
ancak bu durumun 3. maddede belirtilen Paket karşılığına denk gelen konuşma sürelerinden 
ve/veya Tarife faydalarından (seçtiğimiz Paket kapsamındaki dakikalar kadar şirketiçi 
konuşma sürelerinden) tekrar yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle 
taahhüt süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL’den bu yönde herhangi bir 
talebimizin olmayacağını, işbu madde kapsamında otomatik olarak tanımlanacak güncel 
“Taahhütsüz Ofisten Her Yöne Paketi”ni dilediğimiz zaman, iptal talebimizi yazılı olarak 
TURKCELL’e bildirmek koşuluyla iptal edebileceğimizi, paket iptalinin yazılı talebimizi takip 
eden fatura dönemi sonrasında gerçekleşeceğini ancak iptal talebinde bulunduğumuz ayın 
paket ücretinin iptalden sonraki ilk faturamıza yansıtılacağını,   

 
12- Tarafımızca seçilen Paketlerin içeriğinde yer alan konuşma sürelerinin sadece yurtiçinde 

Turkcell, diğer mobil operatörlere ve sabit hatlara doğru, Ofisten Ofise 300 Paketi içeriğinde 
yer alan konuşma sürelerinin ise sadece yurtiçinde ve sabit hatlara doğru kullanılabileceğini 
ve yine tarafımızca seçilen Ofisten Her Yöne Paketleri (Ofisten Ofise 300 Paketi haricindeki) 
kapsamındaki aylık konuşma sürelerinin aşılması halinde, kullanımı aşan kısma kısma tüm 
GSM yönlerine doğru aramalar için dakikası 0,415 TL; sabit yönlere doğru aramalar için 0,06 
TL, Ofisten Ofise 300 Paketi içeriğinde yer alan konuşma sürelerinin aşılması halinde ise, 
kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmelerin dakikası 0,06 TL üzerinden hesaplanarak ilgili 
hattımızın/hatlarımızın faturasına yansıtılacağını, bunun yanında işbu maddede belirtilen 
aşım bedellerinin değişebileceğini ve bu güncel bedellerin makul bir süre öncesinden 
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi,    
 

13- İşbu Tarife kapsamında seçmiş olduğumuz her bir Paket kapsamında kullanmadığımız 
konuşma sürelerine ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir 
talebimiz olmayacağını, söz konusu dakika miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme 
hakkımız bulunmadığını, 
 

14- İşbu Tarife kapsamında seçmiş olduğumuz Paketleri Ek-3’teki “Paket Değişiklik Talep Formu” ile 
TURKCELL’e yazılı olarak bildirmemiz kaydı ile Ek-1’deki Paketlerden herhangi biri ile 
değiştirebileceğimizi, seçilen her bir Paketin, Paket Değişiklik Talep Formu imzasından sonraki ilk 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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fatura kesim tarihinden itibaren, mevcut Paketin hali hazırda tanımlı olduğu her bir hatta 
tanımlanacağını, seçilen her bir yeni Paketin ücretinin, söz konusu yeni Paketin TURKCELL 
tarafından tanımlanarak aktive edilmesinden sonra kalan taahhüt süresince, her ay ilgili 
hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, Ek-1’de yer alan Paket bedelleri üzerinden 
hesaplanarak yansıtılacağını ancak bu durumun yeni Paket kapsamındaki “cihaz”a ya da 
Madde 3’te belirtilen tarife faydalarına(konuşma süreleri) yeniden hak kazanacağımız 
sonucunu doğurmayacağını ve TURKCELL’den herhangi bir talebimizin olmayacağını,  
   

15- Hali hazırda kontratlı Turkcell Tarifelerinin birinden veya birden fazlasından faydalandığımız 
takdirde işbu Tarifeden faydalanamayacağımızı, işbu Tarifeye katılmamızla birlikte taahhüt 
süresince, tüm tarifeler için geçerli olmadığı sürece başka hiçbir ses teklifinden 
yararlanamayacağımızı, Tarife’den yararlanabileceğimiz hat adedinin www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan güncel adetlerle sınırlı olduğunu bildiğimizi, 
 

16- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz hatlarımızın, taahhüt süresince 
uluslararası dolaşıma (international roaming) kapalı olacağını (başka bir anlatımla 
yurtdışında kullanımın mümkün olmayacağını) ve bu süre boyunca uluslararası dolaşıma 
açılmasının mümkün olmadığını,  
 

17- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz hatlarımız ile (Ofisten Her Yöne tarifesi 
ile) yurtiçinden yurtdışına doğru arama yapabileceğimizi, ancak bunun için cihazımız 
üzerinde gereken ayarları yapmamız gerektiğini, yurtiçinden yurtdışına doğru yapılacak 
görüşme fiyatlarının, Bölge 1 için sabit hatlarla 0,09 TL/Dakika, mobil hatlarla 0,49 TL/Dakika, 
Bölge 2 için sabit hatlarla 0,27 TL/Dakika, mobil hatlarla 0,49 TL/Dakika, Bölge 3 için sabit ve 
mobil hatlarla 0,84 TL/Dakika, Bölge 4 için sabit ve mobil hatlarla 1,55 TL/Dakika (tüm 
fiyatlara KDV, ÖİV dahildir) olduğunu, her bir bölgeye hangi ülkelerin dahil olduğuna ilişkin 
güncel bilginin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını bildiğimizi, bunun yanında işbu 
maddede belirtilen bedellerin değişebileceğini ve bu güncel bedellerin makul bir süre 
öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 
   

18- Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımıza ait 
abonelik sözleşmesini, hattın/hatların 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair 
bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hatlarımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması 
talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin 
abonelik sözleşmeleri veya işbu taahhütname hükümleri uyarınca bu Tarife kapsamındaki 
hatlarımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin 
feshine sebep olmayacağımızı, Tarifeye 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, 
  

19- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 
davranmamız ve/veya taahhüt süresi sona ermeden “Tarife”den ayrılmak istememiz ve/veya 
işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını 
başka bir Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de 
belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz 
(TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya tarifeden çıkarma hakkını 
kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Tarife 
katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Tarifenin ticari amaç için 
kullanıldığının tespiti ve/veya Tarifenin suistimal edilmesi hallerinde, her bir hat için ayrı ayrı 
olmak üzere, (a) ilgili Ofisten Her Yöne Paketinin (Ofisten Ofise 300 Paketi hariç olmak üzere) 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar işbu 
Taahhütnamenin 3. maddesi kapsamında Tarife faydası olarak verilen seçtiğimiz Paket 
kapsamındaki konuşma sürelerinin bedelinin (Ofisten Her Yöne100 paketi için 20 TL, Ofisten 
Her yöne 200 paketi için 30 TL, Ofisten Her Yöne 500 paketi için 50 TL, Ofisten Her Yöne 1000 
paketi için 80 TL, Ofisten Her Yöne 2000 paketi için 150 TL, Ofisten Her Yöne 5000 paketi için 
300 TL üzerinden hesaplanacak şekilde; örneğin Ofisten Her Yöne 100 paketini seçen bir 
abonenin 3. ayda cayması durumunda 20 TL*3=60 TL cezai şart yansıtılır.), 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 Ofisten Her Yöne/ 
Ofisten Ofise paketi bedelleri toplamının  (b) Seçmiş olduğumuz paket/paketlerin Ofisten 
Ofise 300 Paketi olması halinde, paketin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın 
gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından görüşme süreleri (dakika) için, İşteTarife’ye 
göre sağlanan aylık indirim bedelinin %10 ile çarpımından bulunacak aylık 10,65 TL’lik tutarın 
(örneğin Ofisten Ofise 300 paketini seçen bir abonenin 3. ayda cayması durumunda 10,65 
TL*3=31,95 TL cezai şart yansıtılır.) 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 Ofisten Her Yöne/ Ofisten Ofise paketi bedelleri toplamının ilgili 
hattımızın Mobil İletişim Hizmet Fatura/Faturalarına, söz konusu tarihi takip eden fatura 
döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Tarifeden otomatik olarak çıkarılacağımızı,  

 

20- İşbu Taahhütnamenin 19. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir 
hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, sözkonusu sona erme tarihinden itibaren 
taahhütname süresi bitimine kadar Paket kapsamında ödememiz gereken, EK-1’de yer alan 
vergiler dâhil kalan cihaz taksit tutarları(“Turkcell Sabit Cep Terminali Taksidi”) toplamının 
ilgili pakete tanımlı her bir hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki 
Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, bu durumda söz konusu cihaz taksit tutarları 
toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, toplam cihaz bedellerinin Ek-1’de yer alan şekilde 
olduğunu, 
  

21- 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. 

 
22- 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, 
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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: 

 
23- 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. 

24- Tarife kapsamındaki Ofisten Her Yöne/Ofisten Ofise Paketlerinin, Ofisten Her Yöne 
Tarifesinin kapsam, şart, istisnalarının ve Tarife 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 Tarife katılım koşullarından birini 
veya birden fazlasını karşılamayan Ek-1’de beyan ettiğimiz hatların işbu Tarifeden 
yararlanamayacağını bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 
 

25- Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım bedellerine 
yansıtılacağını ve taahhüt süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
 

26- İşbu Taahhütname konusu Tarifeye, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve 
Taahhütname kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan taahhüt süresinin 
dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 
 

27- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim 
Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatı ile Taahhütname 
kapsamında detayları yer alan cihazların kullanımına ilişkin hususlarda TURKCELL Mobil 
Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 
 

28- İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres 
olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal 
sonuçlarını doğuracağını, 
 

29- İşbu Taahhütnameye konu Tarifeden yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru 
olduğunu,  
 

30- 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 yeralan yetkili kişi/kişilerce imzalandığını ve işbu taahhütnamenin şirketimiz için 
bağlayıcı olduğunu, 
 

31- 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  
Ek-2: Hat Ekleme Formu 
Ek-3: Paket değişiklik Formu 
 
 
 
 
FİRMA UNVANI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
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İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Ofisten Her Yöne (Cihazlı) 
Tarife 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. CİHAZ VE PAKET SEÇENEKLERİ:  

 
Cihaz seçenekleri ve her bir cihaz modelinin karşısında hatlarımıza tanımlatabileceğimiz Ofisten 
Her Yöne/Ofisten Ofise Paketleri aşağıdaki gibidir: 

 

Cihaz 
No Cihaz Modelleri 

Cihaz Aylık 
Bedel/Hat 

KDV dahil toplam 
Cihaz Bedeli Seçilebilecek Paketler 

Analog Tipi SCT Cihazları (1 Portlu) 

1 
2N Easygate 

-Bircom- 17,00 TL 408,00 TL 

Ofisten HerYöne 100 
Ofisten HerYöne 200 

Ofisten Ofise 300 
Ofisten Heryöne 500 

Ofisten Heryöne 1000 
Ofisten Heryöne 2000 
Ofisten Heryöne 5000 

2 
2N Smartgate 

-Bircom- 22,00 TL 528,00 TL 

BRI Tipi Dijital SCT Cihazları (2 Portlu) 

3 
Bluegate BRI 

-Telista- 22,00 TL 1.056,00 TL 

Ofisten Ofise 300 
Ofisten Heryöne 500 

Ofisten Heryöne 1000 
Ofisten Heryöne 2000 
Ofisten Heryöne 5000 

4 
2N BRI 

-Bircom- 26,00 TL 1.248,00 TL 

PRI Tipi Dijital SCT Cihazları (4,6,12 Portlu) 

5 
Bluegate PRI 4 

-Telista- 63,00 TL 6.048,00 TL 
Ofisten Ofise 300 

Ofisten Heryöne 500 
Ofisten Heryöne 1000 
Ofisten Heryöne 2000 
Ofisten Heryöne 5000 

6 
Bluegate PRI 12 

-Telista- 35,00 TL 10.080,00 TL 

7 
2N PRI 6 
-Bircom- 58,00 TL 8.352,00 TL 

8 
2N PRI 12 
-Bircom- 45,00 TL 12.960,00 TL 

 
Eklenti Tipi Dijital SCT Cihazları (2,4 Portlu) 

9 
Bluegate 4'lü eklenti 

-Telista- 24,00 TL 2.304,00 TL 

Ofisten Ofise 300 
Ofisten Heryöne 500 

Ofisten Heryöne 1000 
Ofisten Heryöne 2000 
Ofisten Heryöne 5000 10 

2N 2'li eklenti 
-Bircom- 27,00 TL 1.296,00 TL 

*Fiyatlara KDV dahildir. 
 
Ofisten Her Yöne/Ofisten Ofise Paket bedelleri aşağıdaki gibidir: 

Paketler  
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Ofisten Heryöne Taksidi */hat/ay 

Ofisten Her Yöne 100 20 TL (YirmiTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 200 30 TL (OtuzTürkLirası) 

Ofisten Ofise 300 18 TL(OnsekizTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 500 50 TL (ElliTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 1000 80 TL (SeksenTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 2000 150 TL (YüzelliTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 5000 300 TL(ÜçyüzTürkLirası) 

*Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir. 
 

B. PAKET SEÇİM TABLOSU  
 

Tarife kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat, her bir hat için seçilen cihazın numarası aşağıdaki 
tabloya eklenmeli ve her bir hatta tanımlanmak üzere seçilen Paket aşağıdaki tabloda (X) ile 
işaretlenmelidir. 

 
Seçilen Paket  

Seçilen 
Cihaz 
No Hat No 

Ofisten 
Her Yöne 
100  

Ofisten 
Her Yöne 
200 

Ofisten 
Her Yöne 
500 

Ofisten 
Ofise 300 

 
Ofisten 
Her Yöne 
1000 

Ofisten 
Her Yöne 
2000 

Ofisten Her 
Yöne 5000 

Şirket içi 
görüşme 
tanımının 
yapılmasını 
istiyorum. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
İşbu Başvuru Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../…….. tarihinde şirketimizi temsil ve 
ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda 
kalacaktır. 
 
FİRMA UNVANI  
 
 
 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
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İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Ofisten Her Yöne  (Cihazlı) Tarife  
Taahhütnamesi (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. 
 
“Taahhütname”de belirterek işbu Tarife kapsamına dahil ettiğimiz hatlara ilave olarak, aşağıda 
belirttiğimiz hattı/hatları da Tarifeye dahil ettiğimizi ve bu ilave hatlar ile ilave hatlara tanımlanacak 
Paketi aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de “Taahhütname”de 
belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
Tarife kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir ilave hat, her bir ilave hat için seçilen cihazın numarası 
aşağıdaki tabloya eklenmeli ve her bir ilave hatta tanımlanmak üzere seçilen Paket aşağıdaki tabloda 
(X) ile işaretlenmelidir. 

 

 
Seçilen Paket  

Seçilen 
Cihaz 
No Hat No 

Ofisten 
Her 
Yöne 
100   

Ofisten 
Her 
Yöne 
200 

Ofisten 
Her 
Yöne 
500 

Ofisten 
Ofise 300 

 
Ofisten 
Her 
Yöne 
1000 

Ofisten 
Her 
Yöne 
2000 

Ofisten 
Her  
Yöne 
5000 

Şirket içi 
görüşme 
tanımının 
yapılmasını 
istiyorum. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
İşbu Hat Ekleme Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip, ..../..../…….. tarihinde şirketimizi temsil 
ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda 
kalacaktır. 
 
FİRMA UNVANI:  
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EK-3 
 

PAKET DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 
   

İşbu Paket Değişiklik Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Ofisten her Yöne  (Cihazlı) 
Tarife Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade 
edeceğini ve işbu Paket Değişiklik Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 
“Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz ve aşağıda beyan ettiğimiz hatlara tanımlı her bir 
Paketi, yine aşağıdaki tabloda karşısında Paket adını belirttiğimiz yeni bir Paket ile değiştirmek 
istediğimizi, seçilen her bir yeni Paketin, işbu Paket Değişiklik Talep Formu imzasından sonraki 
ilk fatura kesim tarihinden itibaren, mevcut Paketin hali hazırda tanımlı olduğu aşağıdaki tabloda 
belirtilen her bir hatta tanımlanacağını, seçilen yeni her bir Paketin ücretinin, söz konusu yeni 
Paketin TURKCELL tarafından tanımlanarak aktive edilmesinden sonra kalan taahhüt süresince, 
her ay ilgili hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Paket 
bedelleri üzerinden hesaplanarak yansıtılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.   
 
 

Hat No Yeni Paket Adı 

 

 

   

   

   

 

 

   

   

   

 
 
 
İşbu Paket Değişiklik Talep Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../……. tarihinde 
şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası 
tarafımızda kalacaktır. 
 

 
 

ŞİRKET UNVANI  
 
 
 
 
 


