
TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 30.06.2014 
tarihinden itibaren düzenlemekte olan Temlikli M2M Servis Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” 
olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
  

 
1- Kampanya kapsamında 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 Taahhütnamenin geçersiz hale geleceğini, ayrıca Kampanya 
kapsamında Ek:1’de sunulan cihaz seçenekleri için “Limit Puan Uygulaması” bulunmakta olduğunu bildiğimizi, 
bu kapsamda adımıza kayıtlı tüm hatlarımızın ödeme davranışları, abonelik yaşı, kullanım alışkanlıkları ve 
fatura tutarlarının değerlendirilerek oluşturulan limit puanımızın (Turkcell tarafından belirlenmiş ve tarafımıza da 
bilgilendirilmesi yapılmıştır); 
 
- seçtiğimiz cihaz için Turkcell tarafından belirlenen ve Ek:1’deki tabloda belirtilen cihaz limit puanı kadar veya üzerinde 

olması durumunda ve  limit puan dışında aşağıda tanımlanan diğer gerekli koşulları da * sağlamamız halinde 

kampanyadan yararlanabileceğimizi, 

- limit puanımızın seçtiğimiz cihaz için Turkcell tarafından belirlenen cihaz limit puanının altında olması 
durumunda işbu Taahhütnameyi imzalamış olsak dahi Taahhütnamenin geçersiz sayılacağını ve 
Kampanyadan çıkarılacağımızı, 

. 
 
* Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura bulunmaması, adımıza kayıtlı 
hatlardan hiçbirinin abonelik sözleşmesine aykırı durumlar sebebi ile kapalı olmaması bunlara ek olarak cihaz 
yenileme teklifleri ile mevcutta devam eden kampanya teklifinin farklı bir cihaz teklifi ile devam ettirilmek 
istenmesi durumunda belirtilen kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden kampanyadan en az 6 
aydır yararlanıyor olunması 
 

2- İşbu Kampanya’dan Turkcell M2M faturalı kurumsal hattı/hatlarımız (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.) ile faydalanacağımızı bildiğimiz ve 
Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı Hattı/Hatları Ek-1’de beyan ettiğimizi, bu 
hatlara işbu Taahhütnamenin imza tarihinden itibaren 24 fatura dönemi süresince Satko 400 MB M2M 
Paketi’nin (400MB mobil internet kullanımını içermektedir ve bundan böyle “Data Paketi” olarak 
anılacaktır.) ve Araç Takip Tarifesi’nin tanımlanacağını,  

3- Ek-1’de belirtilen Data Paketi ücretinin, Araç Takip Tarifesi bedelinin ve Satko-SimTRACS UX Battery 
model 1(bir) adet Araç Takip cihazının (Bundan böyle “Cihaz” olarak anılacaktır.) aylık taksit tutarının 
Ek-1’de belirtmiş olduğumuz her bir Hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Data Paketinin TURKCELL 
tarafından Kampanyaya tanımlandığı aydan tarihten itibaren (tanımlamanın ayın hangi gününde 
yapıldığına bakılmaksızın) 24 fatura dönemi süresince (“Taahhüt Süresi”) “Tahsilatına aracılık edilen 
hizmetler / Satko Araç Takip Cihaz 24 AY” başlığı altında yansıtılacağını ve söz konusu tutarları eksiksiz 
olarak ödeyeceğimizi, TURKCELL’in Ek-1’de belirtilen bedellerin (Araç Takip cihazı bedeli hariç olmak 
üzere) Taahhüt Süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafımıza taahhütte bulunmadığını, başka 
bir deyişle bu bedellerin Taahhüt Süresi içerisinde değişebileceğini, www.turkcell.com.tr adresinden 
duyurulan güncel ücretleri ödemekle yükümlü olduğumuzu bildiğimizi, 

4- Kampanya kapsamında Satko Teknoloji Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (“ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma”) 
tarafından sağlanan Araç Takip WEB Hizmetinin (Araç Takip WEB Hizmeti, abonelerin ilgili cihaz ve servis 
sağlayıcı tarafından sağlanacak olan web arayüzü üzerinden araç bilgilerine ulaşabileceği, harita üzerinde 
aracın nerede olduğunu görebileceği ve rapor alabileceği bir hizmettir. Bu hizmet ilgili cihaz ve servis sağlayıcı 
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firmanın montaj noktalarında yapılmak kaydıyla cihazın ücretsiz montajı da dahil olmak üzere ücretsizdir.) ilgili 
cihaz ve servis sağlayıcı firma tarafından ücretsiz sağlanacağını, Araç Takip WEB Hizmeti ile ilgili olarak 
TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; Araç Takip WEB hizmetin alınamaması ile 
ilgili her türlü sorun ve sair hususlarının ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmanın sorumluluğunda 
bulunduğunu,  

5- Araç Takip WEB Hizmeti kapsamındaki web arayüzüne erişim için ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma 
tarafından tarafımıza tahsis edilecek olan kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi, 
kullandırmayacağımızı, verilen amaç dışında kullanmayacağımızı ve yetkisi olmayan kişiler tarafından 
kullanıcı adı ve şifrenin kullanılmasını engelleyeceğimizi, söz konusu kullanıcı adı ve şifre ile yapılan 
tüm işlemlerden sorumlu olduğumuzu,   

6- İşbu Kampanya kapsamında ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmanın cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza 
fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmaya herhangi bir 
ödeme yapmayacağımızı, ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmaya 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, 

7- İşbu Taahhütnameye konu Tarife kapsamındaki aylık mobil internet miktarlarını kısmen ya da tamamen 
kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya 
devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu mobil internet miktarlarını başkaca 
herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını, mobil internet kullanımına, alınan ve gönderilen 
(download ve upload edilen) datanın dahil olduğunu, 

8- İşbu Kampanya kapsamındaki her bir cihazın ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma tarafından işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye Teslim tutanağı ile teslim edileceğini, Cihazın stoklarla 
sınırlı olduğunu, teslim tarihi itibariyle Satko-SimTRACS UX Battery model cihazın tesliminin mümkün 
olmadığı durumlarda, yerine, ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmanın stoklarında bulunan işbu 
Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın teslim edilebileceğini, bu 
doğrultuda ilgili madde kapsamındaki yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını,  

9- İşbu Kampanya kapsamında ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmadan teslim alacağımız Cihazların işbu 
taahhütname süresince çalışır halde bulundurulması sorumluluğunun ve Cihazların kurulum ve 
montajından kaynaklı oluşabilecek her türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu, ancak cihazların ilk 
kurulumunun talebimiz halinde ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma tarafından ilgili cihaz ve servis 
sağlayıcı firmanın bayilerinde ücretsiz gerçekleştirileceğini; kurulum hizmetine ilişkin tüm 
sorumluluğun ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmaya ait olduğunu, bu konuda TURKCELL’in bir 
sorumluluğunun bulunmadığını, TURKCELL’in ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma tarafından 
gerçekleştirilecek ilk kurulum hizmeti ile ilgili tarafımıza bir garanti vermediğini, kurulumun zamanında 
veya hiç gerçekleşmemesinin işbu taahhütnamedeki yükümlülüklerimizi (Kampanya kapsamında 
ödemekle yükümlü olduğumuz bedeller de dahil olmak üzere) haklı nedenle yerine getirmeyeceğimiz 
sonucunu doğurmayacağını,  

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

11- Kampanya kapsamında ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firmadan teslim alacağımız cihazın sökülmesini 
talep etmemiz halinde, ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma tarafından belirlenecek olan demonte 
ücretinin tarafımızca karşılanacağını bildiğimizi,  

12- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde beyan edilen hatta/hatlara tanımlanan Data Paketi içinde yer alan mobil 
internetin sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışından kullanımlarımızın her bir hattın içinde 
bulunduğu güncel yurt dışı tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini bildiğimizi,  

13- Kampanya kapsamında yer alan Hatlarımıza tanımlanan Araç Takip Tarifesini Taahhüt Süresi boyunca 
değiştirme talebinde bulunmayacağımızı,  

14- Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Araç Takip Tarifesi ve Data Paketi 
bedellerine yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 

15- 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 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, 

16- Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Data 
Paketinin ve Araç Takip Tarifesinin yine EK-1’de belirtilen hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve 
bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel “Data Paketinin” ve Araç Takip tarifesinin 
her ay EK-1’de belirtilen söz konusu her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun 
Kampanya kapsamında ücretsiz “cihaz” kazanmamız ve işbu Kampanya konusu diğer faydalardan 
yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle Taahhüt Süresi sona erdikten sonraki 
dönem için TURKCELL’den herhangi bir cihaz ve/veya mobil internet kullanımı talebimizin 
olmayacağını,  

17- 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/devretmemiz ve/veya işbu Kampanya konusu bedellerin 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 kullanılmamış 
olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) 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 hallerinde; her bir hattımız için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılığın gerçekleştiği aydan itibaren Taahhüt Süresi 
bitimine kadar Taahhütname kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil kalan Cihaz Bedeli 
tutarlarına denk gelen tutarı toplamının, Araç Takip Tarife tanımlı her bir Hattımızın söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim Hizmet Faturasına “Satko Cihazı Cayma Bedeli” 
olarak yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, Taahhütname 
kapsamında teslim alacağımız Cihazın işbu taahhütname imza tarihindeki KDV dahil toplam bedelinin 
516 TL (BeşyüzonaltıTürkLirası) olduğunu,  

18- Turkcell’in bu maddede belirtilen bedellerin taahhüt süresi boyunca değişmeyeceği hususunda 
tarafımıza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi; bu kapsamda, İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde beyan 
ettiğimiz her bir Hatta tanımlanacak olan aylık Data Paketi kapsamındaki 400 MB’lık mobil internet 
miktarının aşılması halinde söz konusu kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV ve ÖİV dahil 
0,000049 TL/KB üzerinden hesaplanarak ilgili her bir Hattımızın faturasına yansıtılacağını, bunun 
yanında söz konusu aşım bedelinin değişebileceğini ve bu güncel aşım bedelinin makul bir süre 
öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini,  

19- 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. 
 

20- Kampanya kapsamındaki Araç Takip Tarifesi ve Data Paketinin kapsam, şart, istisnalarının ve 
kampanya katılım koşullarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde 
yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,  

21- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir Hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve 
Kampanya’dan yararlanabileceğimiz hat adedinin ilgili Turkcell müşteri temsilcimizden 
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öğrenebileceğimiz adetler dahilinde sınırlı olduğunu bildiğimizi, ayrıca Kampanya kapsamında Taahhüt 
Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

22- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya katılmamızı takiben, firma adı, MSISDN (hat no), Müşteri 
Numarası(NCST), hattın açık/kapalı durum bilgisi, teklifin açıldığı ve kapatıldığı tarih bilgisi, açık fatura 
adresi, fatura adresindeki il/ilçe bilgisi, kampanyanın aktiflik durumu, bayi bilgisi, Kampanyaya katılım 
tarihimizin ve M2M Araç İletişim Hizmeti kapsamında işlenecek olan yer verilerimizin Turkcell tarafından 
ilgili cihaz ve servis sağlayıcı firma ile paylaşılacağını bildiğimizi ve onay verdiğimizi,  

23- 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,  

24- 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, 

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 söz konusu Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

26- 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. 

 
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 
 
EK-1: Başvuru Formu 
 
Şirket Ünvanı: 
 
 
Şirket Yetkilisi Adı-Soyadı: 
 
 
Şirket Yetkilisi Gsm No: 
 
 
Şirket Adresi: 
 
 
Yetkili İmza/İmzalar: 
 

  



 
 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU   
 

İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Temlikli M2M Servis 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. Cihaz Seçenekleri ve Cihaz Limit Puanı 

 

Cihaz 
Modeli 

No 
Cihaz Seçenekleri 

KDV Dahil Aylık Cihaz 
Bedeli  

KDV Dahil Toplam 
cihaz bedeli   

Cihaz Limit Puan 

1 
Satko-SimTRACS 

UX Battery 
21,50 TL 516,00 TL 

500 

 
B. Temlikli M2M Servis Kampanyası kapsamında Hatlara yansıtılacak bedeller* aşağıdaki gibidir; 
  

 KDV ve ÖİV dahil Araç Takip 
Tarifesi Bedeli 

KDV dahil Cihaz Taksiti 
Ücreti  

KDV ve ÖİV dahil Data 
Paketi Ücreti 

 1,75 TL   21,50 TL/ay 18,25 TL/ay 

 
(*): Tabloda yer alan Araç Takip Tarifesi Bedeli ve Data Paketi bedelleri, Kampanya katılım tarihinde geçerli 

 olan bedellerdir. Bu bedeller Taahhüt Süresi içerisinde değişebilir. 
 
C.  “Tahsilatına aracılık edilen hizmetler” başlığı altında “Satko Araç Takip Cihaz 24 AY” olarak yer 

alacak KDV dahil aylık cihaz taksit ücreti 21,50 TL (YirmibirTürkLirasıEllikuruş) dır. 
 
D. Tarife tanımlanacak her bir hat numarası aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir: 

 

Hat No Hat No Hat No Hat No 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
E. Kampanya kapsamında “cihaz” teslim alacak kişinin:  

 
Adı/Soyadı:  

 
Adresi: 



 
 
 
Şirket Ünvanı: 
 
 
Yetkili İmza/İmzalar: 


