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OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ  
 

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013 - 
30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte olan OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ 
KAMPANYASI’NDAN (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır.) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak 
istememiz sebebiyle;    

    
1. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamına, kampanya süresi boyunca toplam en fazla 20 adet 

hat dahil edebileceğimizi bildiğimizi, Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz hatlarımızı Ek-1’de 
belirttiğimizi; Kampanya’ya dahil edilen toplam hat sayımızın 20 (yirmi)’den fazla olması durumunda işbu 
Taahhütname’nin geçersiz sayılacağını, Kampanya kapsamında Ek-1’de belirttiğimiz her bir hat için, 
yine Ek-1’de belirtilmiş olan Ofisten Her Yöne Paket seçeneklerinden (Bundan böyle “Paket” olarak 
anılacaktır.) birini talep edeceğimizi, 
 

2. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtilen her bir hatta karşılık gelen her bir Paketin, işbu 
Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Paketin Turkcell sistemlerine tanımlanmasını 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 500/ Ofisten Her Yöne 1000/ Ofisten Her Yöne 2000/  Ofisten Her Yöne 5000 
Paket Bedeli” olarak yansıtılacağını, bu bedelleri eksiksiz olarak zamanında ödeyeceğimizi, 

 
*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. 
İşbu 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 Ofisten Her Yöne 
Paketleri kapsamında sağlanan yukarıdaki tabloda yer alan “şirket içi görüşme dakikaları” 
kullanılamayacaktır. 
 
3. Paket kapsam ve bedellerinin değişebileceğini, güncel kapsam ve bedellerin makul bir süre öncesinden 

www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi,  

 

4. Kampanya kapsamına dahil olan her bir hat için TURKCELL’in Kampanya faydası olarak tarafımıza 
Digicom Analog FCT cihazının (Bundan böyle “Cihaz” olarak anılacaktır.”) ücretsiz olarak, her bir cihazın 
distribütör tarafından Paketin TURKCELL tarafından hatlara tanımlanması akabinde ve cihazın 
distribütör stoğunda bulunması şartıyla tarafımıza teslim edeceğini,  

Paketler 

 
Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamındaki konuşma süreleri 

 

Şirket  
İçi 

Görüşme* 

 
Her YöneGörüşme  

Ofisten  Her 
Yöne 500 500 dakika 500 dakika 

Ofisten  Her 
Yöne 1000 1000 dakika  1000 dakika 

Ofisten  Her 
Yöne 2000 2000 dakika  2000 dakika 

Ofisten  Her 
Yöne 5000 5000 dakika 5000 dakika 

http://www.turkcell.com.tr/
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5. Ek-1’de belirtmiş olduğumuz her bir hattı sadece Sabit GSM Terminalleri ile kullanacağımızı,      

 

6. İşbu taahhütname kapsamındaki cihazların stoklarla sınırlı olduğunu, işbu Kampanya 
kapsamında almaya hak kazandığımız her bir cihazın distribütör/ bayi tarafından işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Paket’in TURKCELL tarafından 
Kampanyaya tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla teslim 
edileceğini, teslim tarihi itibariyle Ek-1’de bulunan 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 edilmesine onay verdiğimizi, bu 
doğrultuda madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını,  

 

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

8. 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,  
 

9. 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 Taahhütsüz Ofisten 
Her Yöne Paketi’nin 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 Madde 2’de belirtilen Paket karşılığına denk gelen konuşma sürelerinden ve/veya 
Paket 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,   

 
10. Tarafımızca seçilen Paketlerin içeriğinde yer alan konuşma sürelerinin sadece yurtiçinde 

Turkcell, diğer mobil operatörler ve sabit hatlara doğru kullanılabileceğini ve yine tarafımızca 
seçilen Paket 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 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,    

 
11. İşbu Kampanya 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, 
 

12. İşbu Kampanya 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 fatura 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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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 bir Cihaz’a ya da Madde 2’de belirtilen Paket faydalarına (konuşma süreleri) 
yeniden hak kazanacağımız sonucunu doğurmayacağını ve TURKCELL’den herhangi bir 
talebimizin olmayacağını, 

 
13. EK-1’de bildirmiş olduğumuz hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi (Kampanya’dan yararlanan 

hat sayısının 20 adedin üstüne çıkmaması kaydıyla), bu doğrultudaki talebimizi TURKCELL’e işbu 
Taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan “Hat Ekleme Formu”nun ilgili bendini doldurarak beyan 
edeceğimizi, bu madde kapsamında Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir yeni hat için işbu 
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin (ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere) aynen geçerli 
olacağını, 

 
14. 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, 
  

15. Taahhüt süresi boyunca, Kampanya kapsamındaki 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 Kampanya kapsamındaki 
hatlarımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin 
feshine sebep olmayacağımızı, Kampanya’ya 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,  

 
16. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 

ve/veya 24 aylık taahhüt süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya  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 Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte 
olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve Kampanyanın suistimal 
edilmesi halinde; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, seçtiğimiz Paket kapsamında 
sağlanan aylık KDV ve ÖİV dahil indirim tutarının (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) aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan ay bazında sürenin çarpılması 
suretiyle bulunacak bedelin, ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, söz konusu tarihi 
takip eden fatura döneminde bir kerede “Ofisten Her Yöne Paket Cayma Bedeli” olarak 
yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, bununla birlikte ilk aya 
ilişkin herhangi cezai şart bedeli yansıtılmayacağını, 
 

17. İşbu Taahhütnamenin 16. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız 
için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Taahhütname kapsamında teslim aldığımız cihazın 279 TL 
(İkiyüzyetmişdokuz Türk Lirası) (KDV Dahil)’lik fiyatının Kampanya kapsamında üzerine Paket 
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tanımlı her bir hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim 
Hizmet Faturasına yansıtılacağını,   

 
18. İşbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Ek-1’de beyan ettiğimiz hatlara tanımlı herhangi bir 

Turkcell kampanyası olması durumunda sözkonusu hatların işbu taahhütname konusu 
Kampanya’dan yararlanamayacağını; bu bağlamda söz konusu şartlara sahip olduğumuz halde 
bu Taahhütname konusu Kampanya’ya katılmış olmamız halinde Kampanya’dan çıkarılacağımızı 
ve işbu Taahhütnamenin 16. ve 17. maddelerinin uygulama alanı bulacağını, 

 
19. Kampanya kapsamındaki Paketin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, 

bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,  
 
20. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım bedellerine 

yansıtılacağını ve taahhüt süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini,  
 
21. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve 

Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan Paket taahhüt süresinin 
dondurulması talebinde bulunamayacağımızı bildiğimizi,  
 

22. Yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin 
tahsilatında ve bununla birlikte İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan tüm hususlara ilişkin 
olarak TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

 
23. İşbu Taahhütnamede 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, 

 
24. İşbu Taahhütnameye konu Paketten yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru 

olduğunu,  
 

25. 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, 
 

26. 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 Değişikliği Formu 
 
FİRMA Unvanı:  
Adres: 

http://www.turkcell.com.tr/
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EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Ofisten Her Yöne Paketleri İle 
Hediye Cihaz Kampanyası 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. PAKET SEÇENEKLERİ 

Hatlarımıza tanımlatabileceğimiz Ofisten Her Yöne Paketleri ve Paket bedelleri aşağıdaki gibidir: 

Paketler 

 
Ofisten Heryöne Taksidi */hat/ay 

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. 
  
A. PAKET SEÇİM TABLOSU  

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

 
Seçilen Paket 

Hat No 

Ofisten 
Her Yöne 
500 

 
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,..../..../2013 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili 
kişilerce imzalanmıştır. Orjinal  nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
FİRMA Unvanı:  
 
Yetkili İmza/İmzalar: 
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EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Ofisten Her Yöne Paketleri İle Hediye Cihaz 
Kampanyası 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 Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz hatlara ilave olarak, aşağıda 
belirttiğimiz hattı/hatları da Kampanya’ya 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.  
 
Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir ilave hat ve her bir ilave hatta tanımlanmak üzere 
seçilen Paket aşağıdaki tabloda (X) ile işaretlenmelidir. 
 

 
Seçilen Paket 

Hat No 

Ofisten 
Her Yöne 
500 

 
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,..../..../2013 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama 
yetkili kişilerce imzalanmıştır. Aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda kalacaktır. 
 
FİRMA Unvanı:  
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EK-3 
 

PAKET DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 
   

İşbu Paket Değişiklik Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Ofisten Her Yöne Paketleri İle 
Hediye Cihaz Kampanyası 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,..../..../2013 tarihinde şirketimizi temsil ve 
ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda kalacaktır. 
 

 
 

ŞİRKET UNVANI 


