
İMZA / KAŞE:  

YENİ NESİL YAZARKASA POS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 03.02.2016 tarihinden 
itibaren düzenlenmekte olan Yeni Nesil Yazarkasa POS Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak 
anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  

            
1. İşbu Taahhütnamenin imzası ile birlikte Kampanya kapsamına dâhil edeceğimiz adımıza kayıtlı faturalı yeni 

tesis kurumsal M2M hattı/hatları (M2M hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini/ yönetilmesini 
sağlamak üzere, takılı olduğu cihazların, diğer cihazlar ya da kurumsal uygulamalar ile iletişime geçmesine 
olanak tanıyan “data” (veri iletişim) hatlarıdır ve bundan sonra kısaca “Hat/Hatlar” olarak ifade edilecektir.) 
Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirdiğimizi,  

2. Yeni Nesil Yazar Kasa Tarifesinin (“Tarife”) TURKCELL tarafından Hatlarımızın Kampanyaya tanımlanması 
akabinde fatura dönemi süresince (“Taahhüt Süresi”) aylık olarak her bir Hattımıza tanımlanacağını, 
Taahhüt Süresinin; 24 fatura dönemine, Tarifenin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen 
gün kadar sürenin eklenmesi ile oluşacağını, bu doğrultuda (i) Tarifenin tanımlandığı günden ilk fatura 
dönemine kadar olan süre için “( Tarife ücreti/ ilgili ayın gün sayısı) X (Tarifenin Hatta aktif tanımlı 
olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücretin ilk Mobil İletişim Hizmet Faturama ve 
(ii) Tarifenin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura döneminden itibaren Taahhüt Süresi içindeki her 
bir fatura döneminde Mobil İletişim Hizmet Faturama KDV, ÖİV dahil 14,90 TL 
(OndörtTürkLirasıdoksankuruş) olan indirimli Tarife bedelinin “M2M Servis Bedeli” olarak 
yansıtılacağını  

3. Kampanyaya dahil ettiğimiz Her bir Hattımıza tanımlanan Tarifeyi Taahhüt Süresince değiştirme 
talebinde bulunmayacağımızı, 

4. Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz/edeceğimiz her bir yeni tesis hatta ilişkin TURKCELL Mobil 
Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi’ni imzalayarak bu işlemden doğacak her türlü vergi, resim ve 
harcın ayrıca tarafımızca karşılanacağını bildiğimizi,    

5. Taahhüt süresince YazarKasa’nın çalışır halde bulundurulmasının sorumluluğunun tamamen 
tarafımıza ait olduğunu,  bu konuda TURKCELL’den herhangi bir talebimizin olmayacağını, 

6. YazarKasa’nın 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,  

7. Taahhüt Süresi boyunca, 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, 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, 

8. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra iptal talebimizi yazılı olarak TURKCELL’e bildirmediğimiz 
takdirde, ilgili her bir hattımıza Tarifenin tanımlanmaya devam edeceğini ve iptal etmediğimiz sürece 
her ay yenileneceğini, bu kapsamda Tarife karşılığında her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet 
Faturasına www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Yeni Nesil Yazar Kasa Tarifesi bedelinin 
her ay yansıtılacağını, fakat bu durumda Kampanya konusu faydalara hak kazanamayacağımızı 
bildiğimizi, Taahhüt Süresi sona erdikten sonra Tarifenin iptal edilmesini dilediğimiz zaman yazılı 
olarak TURKCELL’e bildirebileceğimizi,  

9. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 
ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 

http://www.turkcell.com.tr/
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Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya 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, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi 
bitimine kadar geçen süre (ay bazında) ile KDV ve ÖİV dahil 5 TL (BeşTürkLirası)’lik aylık indirim 
bedelinin çarpılmasıyla bulunacak toplam tutarı veya bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz 
konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödememiz 
gereken KDV, ÖİV dahil aylık Tarife bedelleri toplamının ilgili her bir Hattımızın Kampanyanın 
iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacağını ve işbu 
Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 

10. Kampanyanın ve Kampanya kapsamındaki Tarifenin 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, 

11. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 
Kampanya kapsamında geçerli olan Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,  

12. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Tarife bedeline ve yeni tesis hat 
vergilerine yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 

13. 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,  

14. 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, 

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

16. 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, 

17. 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 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
 
 
FİRMA ADRESİ: 
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EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Yeni Nesil Yazarkasa POS 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. 

 
Tarife tanımlanacak hat numaraları aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir: 
 

 Tarife Tanımlanacak 
Hat Numarası 

 Tarife Tanımlanacak 
Hat Numarası 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 
 
İletişim Bilgileri*: 
 
 GSM No: _________________ 
 

E-posta adresi: 
 
 
*İletişim bilgileri Kampanya kapsamında hatırlatmalar için kullanılacaktır. 
 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 

 
 
 
 
 
 


