
 

 

 

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
  

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
  

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 27.11.2012 tarihinden 
itibaren düzenlenmekte olan PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYASI’ndan (Bundan böyle 
“Kampanya” olarak anılacaktır) “Bireysel abone” olarak yararlanmak istemem sebebiyle;  

            
1. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında Ek-1’de yer alan Paylaşımlı İnternet Paket seçenekleri 

arasından seçimimi Ek-1’de beyan ettiğim paketin (Bundan böyle “Paket” olarak anılacaktır.) tanımlanması 
için bir adet adıma kayıtlı faturalı bireysel hat (Bundan böyle “Ana Hat” olarak anılacaktır.) belirleyeceğimi 
ve bu hattı Ek-1’de beyan ettiğimi, Kampanya kapsamında Ana Hatta bağlı faturalı bireysel hatlar (Bundan 
böyle “Üye Hat/lar” olarak anılacaktır.) olacağını ve gerek ana hat, gerekse Üye Hatların Ana Hatta 
tanımlanan Paket kapsamından yararlanabileceğini,  
 

2. Ana Hatta tanımlanacak Paketin Ek-1’de belirttiğim seçime bağlı olarak aşağıdaki şekillerde 
tanımlanacağını ve ücretlendirileceğini,  
(a) Online tanımlama seçmem durumunda Paket’in TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını 

takiben aktif hale getirileceğini ve Paketin aktiflenmesinden sonra 12 (oniki) ay süresince 
(“taahhüt süresi”) her ay tanımlanacağını, tanımlamanın gerçekleştiği ay için ücretlendirmenin; 
sadece bu aya ilişkin olmak üzere; Paket tanımlanma gününden ilk faturalama tarihine kadar 
olan gün sayısının, içinde bulunulan ayın toplam gün sayısına bölünmesi suretiyle bulunacak 
oranın, seçilen Paket tutarı ile çarpımı sonucu hesaplanacağını, ilk fatura döneminden sonra 
taahhüt süresince ilgili Paket ücretinin Ana Hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına 
yansıtılacağını, 

(b) Offline tanımlama seçmem durumunda Paket’in TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını 
takip eden ilk fatura döneminde aktif hale getirileceğini ve Paketin aktiflenmesinden sonra 
taahhüt süresince, her ay tanımlanacağını ve Ek-1’de belirtilen aylık Paket tutarının Ana Hattın 
Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, 

2.a ve 2.b bendlerinde belirtilen şekilde hesaplanacak Paket tutarının, Ana Hattımın Mobil İletişim 
Hizmet faturasına, Taahhüt süresince her ay, seçtiğim Pakete bağlı olarak “Paylaşımlı 5GB Internet 
veya Paylaşımlı 10GB Internet” şeklinde yansıtılacağını ve bu bedelleri eksiksiz olarak zamanında 
ödeyeceğimi, 
 

3. Kampanya kapsamında Pakete tanımlanan bir Ana Hat ve varsa buna bağlı Üye Hat/lar için kullanmak 
üzere, seçtiğim Pakete göre değişen ve Ek-1’deki tabloda seçmiş olduğum Paket karşılığına denk gelen 
aylık mobil internet kullanım miktarına hak kazanacağımı; Paket kapsamındaki aylık mobil internet 
kullanım miktarının Ana Hat ve Üye Hatlar tarafından birlikte kullanılabileceğini, Paket kapsamındaki 
toplam mobil internet kullanım miktarının söz konusu Pakete tanımlanan Ana Hat ve Üye Hatlar 
tarafından, hatlar arasında bir kısıt/ayrım olmaksızın, yurtiçinde ve bir ay içerisinde kullanılabileceğini; 
bununla birlikte Üye Hatlara işbu Kampanya’ya katılma tarihi itibariyle herhangi bir tarife/paket kapsamında 
tanımlı mobil internet kullanım miktarı olması durumunda, öncelikli kullanımın işbu Taahhütname konusu 
Paket kapsamındaki mobil internet kullanım miktarının olacağını, daha önce tanımlanmış tarife/paket 
kapsamındaki mobil internet kullanım miktarının ise ancak hali hazırda işbu Taahhütname konusu Paket 
kapsamındaki mobil internet miktarı kullanıldıktan sonra kullanılabileceğini,  işbu Taahhütname konusu 
Paket kapsamındaki mobil internet miktarının tümüyle kullanılması durumunda, daha önce tanımlanmış 
tarife/paketin derhal devreye alınacağını bildiğimi, 
 

4. Paket kapsamındaki aylık mobil internet miktarını 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 mobil internet miktarlarını başka herhangi bir hatta 
devretme hakkımın bulunmadığını,  

 
5. Paket kapsamındaki mobil internet kullanım miktarının aşılması halinde, Ana Hat ve/veya Üye 

Hatlara işbu Kampanya’ya katılma tarihi itibariyle herhangi bir tarife/paket kapsamında tanımlı 
Paket kapsamı dışındaki mobil internet kullanım miktarı varsa bu miktarın kullanılacağını, söz 
konusu mobil internet kullanım miktarının da aşılması durumunda, kullanımı aşan kısma ilişkin 
ücretlendirmelerin, gerek Ana Hat gerekse Üye Hat/ların içinde bulunduğu tarifeler dikkate 
alınmaksızın, halen güncel olan ancak Paket kapsamında değişebilecek KDV ve ÖİV dahil 0,000029 
TL/KB üzerinden hesaplanarak ilgili her bir Hattın (gerek ana hat gerekse üye hat)  faturasına 
yansıtılacağını, diğer bir deyişle gerek Ana Hat gerekse Üye Hat/ların aşım durumunda kendi 
yaptıkları kullanım kadar işbu maddede belirtilen tutar üzerinden ücretlendirileceklerini, 
TURKCELL’in söz konusu aşım bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla 
değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimi, 
 

6. Üye Hat/ların üzerine tanımlı herhangi bir Taahhütlü Turkcell tarifesi/paketi olması durumunda, Üye 
Hat/ların tarife değişikliği ve fatura dönemi değişikliği yapılabilen tarife/paket tanımlı olması 
gerektiğini, üzerine hali hazırda herhangi bir Paylaşımlı İnternet Paketi tanımlanmış bir hattın üye 
hat olarak belirlenemeyeceğini, Üye Hat/ların ancak kendilerine ücretsiz olarak gönderilecek bilgi 
mesajını onaylamaları durumunda Paket’in ilgili Üye Hatların kullanımına açılacağını bildiğimi ve bu 
konuda herhangi bir itirazımın olmayacağını, 

 
7. Pakete tanımlanan her bir Üye Hat için, Ek-1’in (B) bendinde üyelik bedeli ödeme seçeneği 

belirtilen hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, KDV ve ÖİV dahil 9,90 TL 
(DokuzTürkLirasıDoksanKuruş)’lik aylık sabit ücretin (Bundan böyle “Üyelik Bedeli” olarak 
anılacaktır.), Paket bedelinden ayrı olarak, üyelik devam ettiği sürece her ay, “Paylaşımlı Uyelik 
Ucreti” olarak yansıtılacağını (SMS ile Üye Hat eklenmesi durumunda söz konusu aylık sabit ücret 
her halükarda Ana Hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacaktır.), Üye Hatların taahhüt 
süresi içerisinde değiştirilmesi durumunda, tanımlanan her bir yeni Üye Hat için de işbu maddede 
bahsi geçen aylık sabit ücretin Paket bedelinden ayrı olarak yansıtılacağını, Üye Hat/ların 
Kampanya kapsamından çıkması durumunda buna ilişkin herhangi bir ücret uygulanmayacağını, 
bunun yanında taahhüt süresince Paylaşımlı Uyelik Ucreti’nin değişebileceğini ve bu güncel 
bedelin makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimi, 

 
8. Taahhüt süresi sona erdikten sonra, , 5 GB’lık Paylaşımlı İnternet Paketi seçmiş olmam durumunda 

Paylaşımlı 4 GB’lık internet paketinin, 10 GB’lık Paylaşımlı İnternet Paketi seçmiş olmam 
durumunda ise Paylaşımlı 8 GB’lık internet paketinin aksini TURKCELL’e yazılı olarak 
bildirmediğim müddetçe her ay Ana Hattıma tanımlanmaya devam edeceğini; Üye Hat/ların da aynı 
şekilde Ana Hatta bağlı kalmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde 
belirtilen güncel taahhütsüz paylaşımlı internet paket bedelinin ve her bir Üye Hatta yansıyan sabit 
ücretin her bir Ana Hat ve Üye Hat/ların faturasına aylık olarak yansıtılacağını; 

 
9. Kampanya kapsamındaki Üye Hatlara, toplamda en fazla 20 adet Üye Hatla sınırlı olmak üzere yeni Üye 

Hatlar ilave edebileceğimi, Üye Hatlarımı başka Üye Hatlarla değiştirebileceğimi ve/veya Üye Hatları paket 
kapsamından çıkarabileceğimi, Üye Hatlara ilişkin ekleme/değişklik/iptal taleplerimi TURKCELL İletişim 
Merkezleri, Turkcell Çağrı Merkezi veya SMS kanalları ile iletebileceğimi, bu madde kapsamında Pakete 
dâhil ettiğim her bir yeni Üye Hat için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli 
olacağını, 

 
10. İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Ek-1’de belirterek Kampanya kapsamına dahil edeceğim 

adıma kayıtlı Ana Hattın 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay 

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


 

 

 

verdiğimi ve işbu Taahhütname kapsamında 3G Internet Paketini 3G uyumlu Cihazlarla 3G şebekesi 
üzerinden, 3G kapsaması olmayan alanlarda ise EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimi, 3G 
hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G 
internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan Cihaza, bağlanılan siteye ve Turkcell 3G bağlantısının 
kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimi,  

 
11. İşbu Taahhütname konusu Paketin sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışındaki kullanımlarımın 

www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Turkcell Dünya Tarifesi üzerinden ayrıca 
ücretlendirileceğini,  

 
12. Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğum Ana 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, bu hallere 
aykırı davranmam halinde işbu Taahhütnamenin 13. maddesinin uygulama alanı bulacağını, 

 
13. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam ve/veya 

taahhüt süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istemem ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-
1’inde belirtmiş olduğum Ana Hattı başka bir Operatöre taşımam/devretmem ve/veya Paket 
bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğum Ana Hattımın faturasını son ödeme tarihinde 
ödememem (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme ve/veya Kampanyadan 
çıkarma hakkını kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) 
halinde; ilgili Paketin hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
Turkcell tarafından ilgili Paket için sağlanan KDV, ÖİV dahil indirim bedelleri toplamının (5GB 
Paylaşımlı Internet Paketi için aylık 15,10 TL, 10 GB Paylaşımlı Internet Paketi için aylık 29,10 TL) 
hattımın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde 
“Paylaşımlı Int. Data Cayma” ücreti olarak bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan 
otomatik olarak çıkarılacağımı,  

 
14. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım bedellerine 

yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafıma fatura edileceğini, 
 

15. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımla en fazla bir kere katılabileceğimi, 
herhangi bir paylaşımlı internet paketine üyeliğimin olması durumunda, Üye Hat veya Ana Hat için 
paylaşımlı internet paketi talebinde bulunamayacağımı, 
 

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

 
17. 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,  

 
18. 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, 

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


 

 

 

    
19. 1 (bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası 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 
 
 
 
 

Ad Soyad :..................... 
 

Adres  :.................... 
 

İrtibat no :.................... 
 

İmza  : 
 
 

  



 

 

 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğum PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ 
KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ (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 ederim. 

 
A. Kampanya kapsamındaki Paylaşımlı Internet Paket seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki tablodaki gibidir:  

Paylaşımlı 

İnternet 

Paketi No 

 

Paylaşımlı İnternet Paket 

Seçenekleri 

Aylık Paylaşımlı Internet 

Paketi bedeli* 

1 
 

5 GB internet paketi 
29,90 TL 

2 10 GB internet paketi 49,90 TL 

* Paket bedeline KDV ve ÖİV dahildir. 
 

B. Yukarıdaki tabloda yer alan Paylaşımlı İnternet Paketi seçeneklerinden tercih edilen Paketin numarası, 

Paket tanımlanacak olan Ana Hat numarası ve Üyelik bedeli ödeme seçimim aşağıdadır. 

Paket tanımlanacak 
olan Ana Hat No 

Seçilen 
Paylaşımlı 

Internet 
Paketi No 

Üyelik bedeli  
ödeme seçeneği* 

Ana Hat 
öder 

Üye Hat 
öder 

    

*Üyelik bedelinin hangi hattın mobil iletişim hizmet faturasına yansıtılacağına ilişkin seçimdir. 

Tanımlama yapıldıktan sonra, ödeme seçeneğine ilişkin değişiklik yapılamaz.  

SMS ile üye hat eklenmesi durumunda buradaki seçim geçersiz sayılacak ve Üyelik Bedeli ana hattın 

Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacaktır.  

 

C. Seçilen Paylaşımlı Internet Paketinin aktivasyon tarihini farklılaştırma amaçlı online/offline tanımlaması 

ile ilgili seçiminizi aşağıda yapınız. Herhangi bir seçenek işaretlenmediği takdirde Online Tanımlama 

seçeneği seçilmiş sayılacaktır. 

 

       Online tanımlama 

    Offline tanımlama 
 
 

Ad Soyad : ..................... 
 
İmza  : 


