
Turkcell’e Hoşgeldiniz Kampanya Taahütnamesi

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 14.08.2009 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan 
“Turkcell’e Hoşgeldiniz Kampanyası”ndan, (İşbu Taahhütnamede kısaca “Kampanya” olarak anılacaktır.), “Kurumsal faturalı abone” olarak yararlanmak 
istememiz sebebiyle; 

1- Kampanyaya, işbu taahhütnameyi imzaladığımız tarihten en çok 60 (altmış) gün öncesinde numara taşıma başvurusu ile Turkcell’e taşıdığımız ve/veya 
yeni aldığımız kurumsal hatlarımızla katılabileceğimizi,

2- İşbu Kampanyaya 1. maddedeki hükme uygun dahil ettiğimiz hatlarımızı (“hat”) Ek-1’de belirttiğimizi, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra söz 
konusu hatlarımızın her birine TURKCELL tarafından ücretsiz olarak “Kampanya katılım onay mesajı” gönderileceğini ve söz konusu mesajın gelmesiyle 
birlikte Kampanya’ya katılmı� olacağımızı, Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketinin “kampanya katılım onay mesajı’nın gönderim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay 
boyunca her ay ilgili hatlarımıza tanımlanacağını, 

3- “Kampanya katılım onay mesajı”nın gönderim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay süreyle, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz 
hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hattımızın 
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, bu hallere aykırı davranmamız halinde işbu Taahhütnamenin 11. maddesi-
nin uygulama alanı bulacağını,

4- Ek-1’de belirtilen her bir faturalı hattımıza, her bir hatta “kampanya katılım onay mesajı’nın gönderim tarihinden itibaren 12 (oniki) ay boyunca, 
Kampanya kapsamında Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketi olarak (a) Turkcell’den Turkcell’e aylık 2500 (ikibinbeşyüz) dakika; şirketimizin üzerine kayıtlı hatlarla 
(şirketiçi) 2500 (ikibinbeşyüz) dakika ve diğer heryöne (diğer operatör ve sabit hatlar ile) hatlarla 500(beşyüz) dakika ile sınırlı olmak ve sadece yurtiçinde 
yapılacak görüşmelerde kullanmak üzere görüşme süresinin sağlanacağını, 

5- İşbu Kampanya kapsamında “Kampanya katılım onay mesajı”nın gönderim tarihinden itibaren  12(oniki) ay boyunca Ek-1’de belirtilen 
hatlardan kampanyaya katılımı onaylanarak Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketinden yararlanacak/yararlanan her bir hattımızın Mobil İletişim Hizmet 
Faturalarına her ay KDV, ÖİV dahil aylık 49 TL(KırkDokuzTürkLirası) tutarındaki sabit bedelin “Turkcell’e Hoşgeldin Kampanyası bedeli” olarak 
yansıtılacağını,

6- İşbu Kampanya kapsamında belirtilen şekilde kampanyaya katılımı onaylanan hatlarımıza sağlanacak ücretsiz görüşme süresinin aşılması 
halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, www.turkcell.com.tr adresinde detayı yer alan güncel İşteTarife ücretlendirmesi üzerinden 
hesaplanarak ilgili her bir hattımızın o ayki faturasına yansıtılacağını,

7- Ek-1’de belirtilen hatların,Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketi kullanımları dışındaki her türlü ses, SMS, MMS, mobil internet ve/veya her türlü 
yurtdışı kullanımının, ilgili her bir hattın içinde bulunduğu mevcut tarife üzerinden 5. maddede düzenlenen “Turkcell’e Hoşgeldin Kampanyası 
bedeli”nden ayrıca ücretlendirileceğini,

8- İşbu Kampanya kapsamında hatlarımıza gönderilen “kampanya katılım onay mesajı”nın gönderim tarihinden itibaren 12(oniki) ayın sonunda, Turkcell’e 
Hoşgeldiniz Paketi kapsamında tarafımıza sağlanacak tüm faydaların sona ereceğini ve bu tarihten sonra Kampanya faydasından yararlanan 
hattımızın/hatlarımızın aksi yazılı olarak bildirilene kadar Turkcell Avantaj Paket üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğini, 

9- Kampanya kapsam, şart, ücret ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenle-
meler ile bağlı olduğumuzu,  

10- Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketi kapsamında tarafımıza sağlanan faydaları 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 faydaları başkaca herhangi bir hatta devretme 
hakkımızın bulunmadığını, 

11- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya seçtiğimiz Turkcell’e Hoşgeldiniz 
Paketi süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya Turkcell’e Hoşgeldin Kampanyası bedelinin 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 kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) durumunda; her bir hat için 
ayrı ayrı olmak üzere, ilgili Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketinin hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
Turkcell tarafından Turkcell’e Hoşgeldiniz Paketi kapsamındaki görüşme süreleri(dakika) için www.turkcell.com.tr adresinde yer alan 
İşteTarife’ye göre sağlanan indirim bedelleri toplamının %1(yüzde bir)inin ilgili hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi 
takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 

12- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve Kampanya kapsamında seçtiğim Paket için 
geçerli olan Paket taahhüt süresinin dondurulması talebinde bulunamayacağımızı bildiğimizi, 

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- İşbu taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TURKCELL kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil 
edeceğini; TURKCELL’i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı ve işbu maddenin Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanununun 287. Maddesi anlamında bir yazılı 
delil sözleşmesi olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere başvuramayacağımız şeklinde yorumlanamayacağını,

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

16- İşbu taahhütnamenin ifası ve işbu taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin 
yetkili olduğunu, 

17- İşbu taahhütnameye konu “Kampanya”dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu,

18- Turkcell kayıtlarında yer alan ve şirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin halen geçerli olduğunu ve söz konusu imza yetkilile-
rinde 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,

19- 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 tarafımızca okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.

EK-1: Hat listesi

FİRMA UNVANI: 

ADRES:
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EK-1
HAT LİSTESİ

……….. tarihli Turkcell’e Hoşgeldiniz Kampanya Taahhütnamesi kapsamında Kampanyaya dahil edilen hat numaraları aşağıdadır.

FİRMA UNVANI: 

TARİH:


