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D-SMART SD GİRİŞ PAKET HEDİYE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye; 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 02.04.2014 tarihinden itibaren sunulmakta olan D-Smart 
SD Giriş Paket Hediye Kampanyası’ndan  (“Kampanya”) “Bireysel abone” olarak yararlanmak istemem sebebiyle;  

 
1- İşbu Kampanya’dan sadece Gaziantep, Mersin ve Denizli’de bulunan Turkcell İletişim Merkezlerinden 

katılmak suretiyle ve işbu Taahhütnamenin imza tarihinden önce en fazla 7 (yedi) gün içerisinde yeni 
tesis edilen veya ön ödemeli hattan faturalı hatta geçirilen veya diğer operatörlerden TURKCELL’e 
taşınan üzerime kayıtlı faturalı hat (İşbu Taahhütnamede kısaca “Hat/Hatlar” olarak ifade edilecektir.) ile 
yararlanabileceğimi, aksi halde işbu Taahhütnamenin imzalansa dahi kendiliğinden geçersiz 
sayılacağını ve Kampanyadan çıkarılacağımı bildiğimi, 

2- Kampanyanın Turkcell sistemlerine tanımlanmasını takip eden 12 fatura dönemi süresince (“Taahhüt Süresi”) 
Hepsi Birarada Full Paketinin (Bundan sonra “Paket” olarak anılacaktır.) ilgili Hattıma ücretsiz olarak 
gönderilecek olan aktivasyon mesajından sonra her ay Hattıma tanımlanacağını, Paket kapsamının Ek-1’de 
belirtildiği şekilde olduğunu, bununla birlikte Kampanya kapsamında 12 aylık D-Smart SD Giriş Paketine de 
ücretsiz olarak (Bundan sonra “D-Smart faydası” olarak anılacaktır.) hak kazandığımı, D-Smart faydasını 
kullanabilmem için yeni bir D-Smart aboneliği almam gerektiğini, başka bir deyişle mevcuttaki D-Smart 
aboneliğim için işbu Kampanya kapsamındaki D-Smart faydasını kullanamayacağımı, D-Smart faydasının bir 
Turkcell hizmeti olmadığını, dolayısıyla bununla ilgili olarak Turkcell’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, 
D-Smart faydasına ve/veya Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. (Bundan sonra “D-Smart” olarak 
anılacaktır.) ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu Kampanya kapsamında sunulan hizmetlere 
ilişkin her türlü talep ve şikayetimi 0850 266 00 00 no’lu D-Smart Çağrı Merkezine iletebileceğimi, bu konularda 
tek muhatabımın D-Smart olduğunu bildiğimi, 

3- İşbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle Hattıma tanımlı tarifenin Hepsi Birarada Tarifesinden farklı olması 
durumunda işbu Kampanyanın Turkcell sistemlerine tanımlanmasıyla birlikte Hattıma tanımlı tarifenin Hepsi 
Birarada Tarifesi olarak değiştirileceğini, 

4- İşbu Taahhütnamenin imzalanmasından ve ilgili Hattıma ücretsiz olarak gönderilecek olan aktivasyon 
mesajından sonra Hattıma Kampanya kapsamında sunulan ve kapsamı ile ilgili detaylı bilginin 
www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde yer aldığı ücretsiz D-Smart SD Giriş Paketini alabilmem için bir 
şifrenin sms ile Hattıma gönderileceğini, Turkcell tarafından sağlanacak söz konusu şifrenin kullanım 
sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, şifreyi kaybetmem unutmam veya şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi 
halinde işbu Kampanya kapsamındaki D-Smart faydasından yararlanamamam nedeni ile Turkcell’in ve/veya D-
Smart’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacağını bildiğimi ve bu halde dahi işbu Taahhütnamede belirtilen 
şartlara aynen uyacağımı, şifrenin gönderimini takip eden 2(iki) ay içerisinde bu şifre ile 0850 266 00 00 no’lu 
D-Smart Çağrı Merkezini arayarak D-Smart faydasını talep edebileceğimi, bu sürenin aşılması durumunda D-
Smart faydasından yararlanamayacağımı, bununla birlikte bu şekilde D-Smart faydasından yararlanmasam 
dahi 9. madde kapsamındaki hallerin gerçekleşmesi durumunda D-Smart faydasının cayma hesabına yine 9. 
madde koşullarında dahil edileceğini bildiğimi ve bu durumda herhangi bir talep ve/veya itirazımın 
olmayacağını, D-Smart faydasını kullanabilmem için ancak Gaziantep, Mersin ve Denizli’deki ikametimde iç 
kurulumun ücretsiz dış kurulum bedellerini ise indirimli olarak Smart ya da D-Smart yetkili bayisine ödeyerek 
kurulumu yaptırabileceğimi bildiğimi,  

5- İşbu Kampanyanın herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, D-Smart’a aksine bir yazılı bildirimde 
bulunmadığım takdirde, D-Smart’tan almakta olduğum hizmetin 12 aylık ücretsiz kullanım süresi sonuna kadar 
sona ermeyeceğini ve yine D-Smart’a aksine bir yazılı bildirimde bulunmadığım takdirde 12 aylık ücretsiz 
kullanım süresi sonunda D-Smart SD Giriş Paketinin D-Smart’ın belirleyeceği güncel bedel üzerinden 
ücretlendirilerek tanımlanmaya devam edeceğini, D-Smart tarafından tarafıma yansıtılabilecek bedellerden D-
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Smart’a karşı tek başıma sorumlu olduğumu, D-Smart ile aramızdaki abonelik ilişkisine ilişkin Turkcell’in 
herhangi bir sorumluluğu olmadığını bildiğimi,  

6- Kampanya kapsamında seçtiğim Paketin kapsamının, aylık bedelinin ve Turkcell tarafından Kampanya 
kapsamında sağlanan vergiler dahil aylık indirim bedelinin Ek-1’in (A) bendindeki tabloda yer aldığını, 
işbu Kampanya kapsamında Paket bedelinin Hattımın Mobil İletişim Hizmet Faturasına Turkcell 
tarafından Taahhüt Süresince her ay “HEPSI BIRARADA FULL PAKET” adı altında yansıtılacağını,  

7- İşbu maddede bildirilen bedellerin/ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle 
Turkcell’in bu maddede belirtilen bedellerin taahhüt süresi boyunca değişmeyeceği hususunda 
tarafımza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi; bu kapsamda Paket kapsamının aşılması halinde söz 
konusu dakika kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV ve ÖİV dahil 43,89 kuruş/dakika 
üzerinden, sms gönderiminin aşılması halinde KDV ve ÖİV dahil 33,25 Kuruş/SMS ve mobil internet 
kullanımının aşılması halinde ise KDV ve ÖİV dahil 0,05TL/MB (0,000049TL/KB) üzerinden hesaplanarak 
Hattımın faturasına yansıtılacağını, TURKCELL’in aşım bedelini makul bir süre önceden bilgi vermek 
kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimi, söz konusu konuşma sürelerini kısmen ya da 
tamamen kullanmamış olmam halinde, kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya 
devri gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, söz konusu konuşma sürelerini başkaca herhangi bir hatta 
devretme hakkımın bulunmadığını,  

8- Hattıma tanımlanan Paketin sadece yurtiçinde kullanılabileceğini,  
9- Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğim müddetçe,  Hepsi 

Birarada Full Paketin Hattıma tanımlanmaya devam etmesini talep ettiğimi ve bu tanımlamaya onay 
verdiğimi, bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Hepsi Birarada Full Paketi 
bedelinin her ay Hattımın Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun 
Kampanya konusu faydalardan yararlanacağım sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle Taahhüt 
Süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL’den herhangi bir talebimin olmayacağını, 

10- Kampanya’dan çıkarılmam ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak istemem 
ve/veya Hattımı başka bir Operatöre taşımam/devretmem ve/veya Hattıma Kampanya kapsamında 
tanımlanan Paketi Taahhüt Süresi içerisinde değiştirmem/iptal etmem ve/veya Paket bedelinin 
yansıtıldığı Mobil İletişim Hizmet Faturasını son ödeme tarihinde ödememem ve/veya Taahhüt Süresi 
sona ermeden 12. maddede sayılan kampanyalar haricinde bir kampanyaya geçiş yapmam ve/veya 
Kampanya katılımı için verdiğim bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç 
için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanyanın suistimal edilmesi durumunda; ilgili Paketin Hattıma 
tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından sağlanan 
KDV, ÖİV dahil aylık 19 TL’lik indirim/fayda bedelleri ve aykırılığın gerçekleştiği tarihten ve D-Smart 
faydasından yararlanmamdan bağımsız olarak D-Smart faydası için vergiler dahil 94,82 TL’lik tutarın 
toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehime olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 
Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödemem gereken KDV, ÖİV dahil aylık Paketi bedeli toplamının 
“YILLIK ABONELIK IPTAL UCRETI ve DSMARTLI KAMPANYA IPTAL UCRETI” olarak ilgili Hattımın 
Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacağını ve işbu 
Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımı,  

11- Hattımı başka bir aboneye devredebilmem için 10. maddede belirtilen cayma bedellerini Turkcell’e 
eksiksiz olarak ödemiş olmam gerektiğini, aksi halde hat devir işleminin yapılamayacağını ve bu 
durumda herhangi bir itirazımın olmayacağını, 

12- Taahhüt süresi içerisinde Platin Paket Yıllık Abonelik Kampanyası, Platin Prestij Paket Yıllık Abonelik 
Kampanyası, İnterneti Bol 1000dk + 2GB Paket Yıllık Abonelik Kampanyası, Yıllık Abonelik Kampanyası 
- Star Ekstra Paket, Platin Ek Internet Yıllık Abonelik Kampanyası’ndan birine geçmem durumunda, bu 
durumun 10. maddede sayılan cayma halleri arasında sayılmayacağını ve dolayısıyla bu kampanyalara 
herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin, geriye kalan Taahhüt süresince geçerli olacak şekilde geçiş 
yapabileceğimi, 

http://www.turkcell.com.tr/
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GENEL HÜKÜMLER: 
 

13- Kampanya kapsamındaki Paketin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin 
www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel düzenlemeler ile bağlı olduğumu,  

14- Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya 
vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle TURKCELL’in Paketin kapsamı ve/veya bedelinde (aşım 
bedeli de dahil olmak üzere) yaptığı değişiklikleri tarafıma göndereceği faturalara, makul bir süre 
önceden www.turkcell.com.tr adresli web sitesinden ve SMS kanalıyla bilgi vermek koşuluyla 
değişiklikten sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren yansıtma hakkını saklı tuttuğunu,  

15- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğum Hattıma ait abonelik 
sözleşmesini, hattın  3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple 
feshetmeyeceğimi, hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde 
bulunmayacağımı, TURKCELL tarafından, adıma kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri 
veya işbu taahhütname  hükümleri uyarınca bu kampanya kapsamındaki hattımın geçici veya kesin 
olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımı, 
kampanyaya katıldığım hattımı ön ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyeceğimi, üzerime kayıtlı 
olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımı ve söz konusu hatta ait 
mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımı, 

16- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya 1 adet hattımla en fazla bir kere katılabileceğimi, ödeme tipini Taahhüt 
Süresi boyunca değiştirme talebinde bulunmayacağımı ve Kampanya kapsamında Taahhüt Süresinin 
dondurulması talebinde bulunmayacağımı bildiğimi, 

17- İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Ek-1’de belirttiğim adıma kayıtlı Hattın 3G altyapısı üzerinden 
sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimi ve işbu taahhütname kapsamındaki Paketleri 
3G ve EDGE/GSM şebekesi üzerinden 3G uyumlu cihazlarla birlikte kullanabileceğimi,  

18- Internet üzerinden mesajlaşma, ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve doğrudan dosya 
paylaşım (P2P) programları vb. hizmetlerinin işbu Kampanya konusu Paketler kapsamındaki mobil internet ile 
kullanımlarında Turkcell’in değişiklik yapabileceğini bildiğimi,  

19- İşbu taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 
Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Bireysel 
Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 

20- Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres 
değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda 
belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 

21- 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak 
imzasını içermeyen) tarafımda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali 
yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
İşbu taahhütnameyi okuyarak …………… tarihinde imzaladım. 
 
EK-1: Başvuru Formu 
 
Adres   : 
 
İrtibat no  : 

 

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

BAŞVURU FORMU   
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğum D-Smart SD giriş paket hediye kampanya 
taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda 

düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt 
ederim. 

 
A. Kampanya kapsamında sunulan faydalar ve bedelleri aşağıdaki tablodadır; 

Fayda ve kapsamı 
Aylık Bedeli  

(KDV, ÖİV dahil) 

Hepsi Birarada Full Paket 

 1000 Dakika her yöne konuşma süresi + 1000 SMS + 1GB İnternet 

 Haftada 2 gün sabah 06:00  –  akşam 18:00 Turkcellilerle bedava (*)  

 

55,00 ₺ 

D-Smart SD Giriş Paketi Ücretsiz 

(*): Haftada 2 gün Turkcell’lilerle Bedava Konuşma hediyesi kapsamındaki günler rastlantısal olarak bir 
hafta içi bir hafta sonu olacak şekilde her hafta 2 gün olarak belirlenir ve yurt içi Turkcell’lilerle sabah 06:00  
–  akşam 18:00 saatleri arasında geçerlidir. 
 

B. Kampanya kapsamına dahil edilen Hat numarası aşağıya eklenmelidir;  

 

Hat Numarası 
 

 
 
 

 


