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AKILLI OFİS KONUŞTUKÇA ÖDE TEMLİKLİ FCT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır.) tarafından 
02.04.2014 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Akıllı Ofis Konuştukça Öde Temlikli FCT 

Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır.) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak 
istememiz sebebiyle;  
 
1. Hatlarımıza Kampanyanın tanımlaması için ön koşul olarak, Kampanya kapsamına dahil 

etmek istediğimiz her bir Hattımızı Akıllı Ofis Konuştukça Öde Tarifesi’ne (“Tarife”) 
geçirmemiz ve Taahhüt süresi boyunca bu tarifeyi değiştirmememiz gerektiğini, bununla 
birlikte İŞTECEP Kampanyası ve/veya Fatura Altı İndirim kurgularından yararlanan hatların 
işbu Kampanya kapsamına dahil edilemeyeceğini, Tarife kapsamındaki görüşmelerimizin Ek-
1’in (B) bendinde belirtilen şekilde ücretlendirileceğini bildiğimizi, 

2. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz 1. maddedeki 
koşula uyan hatları (“Hat/Hatlar”) Ek-1’de belirttiğimizi, en az cihaz kapasitesi kadar Hattın 
Kampanyaya dahil edilmesi gerektiğini, bu kapsamda Tarifenin, Ek-1’deki Sabit GSM 
terminali/FCT cihaz seçenekleri arasından alacağımız her bir cihazdaki hat (port) kapasitesi 
kadar hatta, TURKCELL tarafından tanımlamanın yapılmasından itibaren 12 fatura dönemi 
süresince (“Taahhüt Süresi”) tanımlanacağını ve ilgili Hatların Kampanya kapsamından 
yararlanacağını, Kampanya kapsamında sunulan Tarifenin kapsam ve bedellerinin Ek-1’de 
yer aldığını, 

3. Cihazın hat kapasitesi kadar Hatta Tarife tanımlatmak zorunda olduğumuzu, Kampanya 
kapsamındaki her bir Cihazın hat kapasitesinin Ek-1’in (A) bendinde “Port (Hat) Sayısı” 
kolonunda yer aldığını, (Örneğin, 2 hat kapasiteli BRI FCT cihazlarında, her iki hatta da 
yukarıdaki kurallara uygun şekilde Tarife tanımlanmadan Hatlara ayrı ayrı Kampanya 
tanımları yapılamaz.) 

4. İşbu Taahhütname kapsamında teslim alacağımız her bir Sabit GSM terminali/FCT (“Cihaz”) 
karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş 
olduğunu ve bu nedenle, teslim alacağımız her bir Cihazın aylık cihaz taksit bedelinin (EK-
1.A’da belirtilen), Kampanya kapsamındaki her bir Hattın TURKCELL tarafından tarafımıza 
gönderilen ilgili Mobil İletişim Hizmet faturasına Taahhüt Süresince her ay “FCT Cihaz Taksit 
Bedeli” olarak yansıtılacağını,  

5. İşbu Taahhütname kapsamında distribütörün Cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura 
keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distribütöre herhangi bir ödeme 
yapmayacağımızı, distribütöre 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, 

6. İşbu Kampanya kapsamında her bir Cihazın distribütör tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1’in (D) 
bendinde belirtmiş olduğumuz kişiye Kampanyanın TURKCELL tarafından hatlara tanımlanması 
akabinde ve Cihazın distribütör stokunda bulunması şartıyla teslim edileceğini, teslim tarihi 
itibariyle Ek-1’de bulunan Cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz 
konusu Cihazın aynı distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile 
eş bedelli başka bir cihazın teslim edilebileceğini, bu doğrultuda madde kapsamındaki 
yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını,  

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

8. Ek-1’de belirtmiş olduğumuz her bir Hattın sadece FCT cihazları ile kullanılabileceğini bildiğimizi, 
9. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz 

müddetçe, Kampanyaya kayıtlı Hatlarımızın Kampanya kapsamındaki Tarifeye taahhütsüz 
olarak kayıtlı olmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde 
belirtilen güncel Tarife ücretinin her ay ilgili Hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu 
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durumun Kampanya kapsamında ücretsiz cihaz kazanmamız ve işbu Kampanya konusu 
diğer faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını,  

10. EK-1’de bildirmiş olduğumuz Hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi veya çıkarabileceğimizi, 
bu doğrultudaki talebimizi TURKCELL’e işbu Taahhütnamenin Ek-3’ünde yer alan “Hat 
Ekleme ve İptal Formu”nun ilgili bendini doldurarak beyan edeceğimizi, bu madde 
kapsamında Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir yeni hat için işbu Taahhütnamede belirtilen 
hükümlerin (ödeme yükümlülükleri de dahil olmak üzere) aynen geçerli olacağını, 

11. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz Hatlarımızın, Taahhüt Süresince 
uluslararası dolaşıma (international roaming) kapalı olacağını (başka bir anlatımla 
yurtdışında kullanımın mümkün olmayacağını) ve bu süre boyunca uluslararası dolaşıma 
açılmasının mümkün olmadığını,   

12. Taahhüt Süresi boyunca, Kampanyadan yararlanan 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,  

13. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 
davranmamız sonucu Kampanya’dan çıkarılmamız ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden 
Kampanya’dan ayrılmak istememiz ve/veya Hatlarımızı başka bir Operatöre 
taşımamız/devretmemiz ve/veya Kampanya kapsamında tanımlanan Tarifeyi Taahhüt Süresi 
içerisinde değiştirmemiz/iptal etmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Mobil İletişim 
Hizmet Faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz ve/veya Kampanya katılımı için 
verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için 
kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanyanın suistimal edilmesi durumunda; söz konusu 
aykırılık tarihinden itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar taahhütname kapsamında 
ödememiz gereken kampanya kapsamındaki her bir hattın vergiler dâhil kalan Cihaz taksit 
bedeli toplamının her bir Hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet 
Faturasına tek seferde “FCT Cihaz Cayma Bedeli” olarak yansıtılacağını ve işbu 
Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,  

14. 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. 
 

15. İşbu taahhütname kapsamında belirtilen ve adımıza kayıtlı tüm hatlara ait  satış, faturalama 
ve pazarlamaya esas olacak tüm kişisel verilerin, hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri 
süresince, Turkcell, grup şirketleri ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerden daha etkin 
bir biçimde yararlanmak, özelleştirilmiş hizmetlere erişmek, alternatif, avantajlı teklif ve 
kampanyalar hakkında bilgi sahibi olmak ve benzeri  amaçlarla, Turkcell tarafından üçüncü 
kişilerle paylaşılmasına ve Turkcell ve/veya yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından 
işlenmesine izin verdiğimizi, bu iznin işlem yetkilisi olarak tayin etmiş olduğumuz kişilerce 
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Turkcell Kurumsal Online İşlem Merkezi üzerinden ücretsiz olarak geri alınabilme imkanı 
olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil 
etmeyeceğini bildiğimizi, 

 
İşbu madde konusu paylaşıma/veri işlemeye onay vermek istemiyorsanız aşağıdaki 
kutucuğu işaretleyebilirsiniz.  
 
İşbu taahhütname kapsamında belirtilen ve adımıza kayıtlı tüm hatlara ait  satış, 
faturalama ve pazarlamaya esas olacak tüm kişisel verilerin Turkcell tarafından üçüncü 
kişilerle paylaşılmasına ve Turkcell ve/veya yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından 
işlenmesine izin vermediğimizi beyan ederiz. 

 
16. Aşağıda yer alan kutucuğu işaretleyerek, Turkcell’in anlaşmalı olduğu bankalar arasından 

aşağıdaki kutucukta beyan ettiğimiz Banka için otomatik ödeme talimatı ön başvurusunda 
bulunabileceğimizi; otomatik ödeme talimatının verilebilmesi için Turkcell nezdindeki 
“iletişim numarası, ticari unvan, vergi dairesi ve numarası, otomatik ödeme ön başvurusu 
talimatı verilen banka ve şube adı” bilgilerimizin Turkcell tarafından aşağıdaki kutucukta 
beyan ettiğimiz Banka ile paylaşılacağına onay verdiğimizi, söz konusu bilgilerin Turkcell 
tarafından Banka ile paylaşılması akabinde Bankanın tarafımızla iletişime geçerek, talep 
Ettiğimiz hatlar için otomatik ödeme talimatımızı Banka prosedürlerine uygun olarak işleme 
alacağını, işbu maddenin sadece bir ön başvuru niteliğinde olduğunu ve Turkcell’in otomatik 
ödeme talimatının işleme konulacağına dair tarafımıza herhangi bir taahhüt vermediğini, 
otomatik ödeme talimatımız Banka tarafından işleme konulana kadar faturalarımızı takip 
etmekle yükümlü olduğumuzu, bu konuda her türlü soru(n) ile ilgili tek muhatap ve sorumlu 
olduğumuzu, aşağıdaki tablodaki kutucuğun işaretlenmemesi durumunda otomatik ödeme 
talimatı ön başvurusunda bulunmak istemediğimizin varsayılacağını, bunlara ilaveten hali 
hazırda otomatik ödeme talimatımızın olmasına rağmen aşağıda farklı bir banka bildirmemiz 
halinde, önceki otomatik ödeme talimatının değiştirilemeyeceğini, bu durumda mevcut 
otomatik ödeme talimatımızın geçerli kalmaya devam edeceğini, 

 

Otomatik ödeme talimatı ön başvurusunda bulunmak istiyoruz.  

Banka ve Şube adı: 

 
17. 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, 

18. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Tarife bedeline yansıtılacağını 
ve Taahhüt Süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini,  

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

20. Yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm 
bedellerin tahsilatında ve bununla birlikte İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan tüm 
hususlara ilişkin olarak TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi 
hükümlerinin uygulanacağını,  

21. İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan 
adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza 
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/
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22. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu,  

23. 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 işbu Taahhütnamenin şirketimiz için 
bağlayıcı olduğunu, 

24. 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  
EK-3: Hat Ekleme ve İptal Formu 
 
 
FİRMA UNVANI:  
 
 
ADRES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
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İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Akıllı Ofis Konuştukça 
Öde Temlikli FCT Kampanyası 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. Kampanya kapsamındaki Cihaz modelleri ve aylık/toplam bedelleri aşağıda belirtilmiştir; 

 

B. Kampanya kapsamındaki Tarifenin detayları ve bedelleri aşağıda belirtilmiştir; 

Akıllı Ofis Konuştukça Öde Tarifesi 

Aylık Tarife Sabit Ücret 3,00 ₺/ay 

Yurt İçi Sabit Yöne 0,16 ₺/dakika 

Yurt İçi GSM Yönüne 0,16 ₺/dakika 

Yurt Dışı Sabit Yöne 
(Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, B.D.T için) 

0,30 ₺/dakika 

Yurt Dışı GSM Yönüne 
(Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Amerika, B.D.T için) 

0,44 ₺/dakika 

Yurt Dışı Sabit ve GSM Yönüne 
(KKTC için) 

0,79 ₺/dakika 

Yurt Dışı Sabit ve GSM Yönüne 
(Diğer Bölgeler için) 

2,75 ₺/dakika 

 

 

 

 

 

C. Kampanya kapsamına dahil edilen Hatlar ve her bir hatta tanımlanacak  cihazın EK-1.A’da 

belirtilen marka/modeli numarası aşağıda belirtilmelidir: 

HAT NO 
CİHAZ 

NO 

CİHAZ 
NO 

DİSTRİBÜTÖR CİHAZ TİPİ CİHAZ MODELİ 
PORT (HAT) 

SAYISI 

AYLIK CİHAZ 
TAKSİT 

BEDELİ/HAT 
(KDV Dahil) 

TOPLAM CİHAZ 
BEDELİ 

(KDV Dahil) 

1 BIRCOM ANALOG 2N EASYGATE 1 26 ₺ 312,00 ₺ 

2 BIRCOM ANALOG 2N SMARTGATE 1 41,50 ₺ 498,00 ₺ 

3 TELISTA DİJİTAL BLUEGATE BRI 2 41,50 ₺ 996,00 ₺ 

4 BIRCOM DİJİTAL 2N BRI LITE 2 45,00 ₺ 1.080,00 ₺ 

5 TELISTA DİJİTAL BLUEGATE PRI 4 
KANAL 

4 105,00 ₺ 5.040,00 ₺ 

6 TELISTA DİJİTAL BLUEGATE PRI 12 
KANAL 

12 61,50 ₺ 8.856,00 ₺ 

7 BIRCOM DİJİTAL 2N PRI 6 KANAL 6 110,50 ₺ 7.956,00 ₺ 

8 BIRCOM DİJİTAL 2N PRI 12 KANAL 12 86,00 ₺ 12.384,00 ₺ 

9 BIRCOM DİJİTAL 2N 2'LI EKLENTI 2 52,00 ₺ 1.248,00 ₺ 

10 TELITA DİJİTAL BLUEGATE 4'LU 
EKLENTI 

4 43,00 ₺ 2.064,00 ₺ 
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D. Kampanya kapsamında “Cihazı/Cihazları” teslim alacak kişinin: 

  Adı/Soyadı: 
 

Adresi: 
 
 
 
FİRMA UNVANI:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-3 
HAT EKLEME ve İPTAL FORMU 

 
İşbu Hat Ekleme ve İptal Formu’nun ................. tarihinde imzalamış olduğumuz Akıllı Ofis 
Konuştukça Öde Temlikli FCT Kampanyası Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm 
ifade edeceğini, işbu Hat Ekleme ve İptal Formu ile düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 
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“Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını ve işbu Hat Ekleme ve İptal Formu kapsamında 
ilgili kutucuk(lar)ı işaretlemek suretiyle seçtiğimiz ekleme ve/veya iptal taleplerimizin, talebin 
iletilmesinden sonraki ilk fatura döneminden itibaren geçerlilik kazanacağını kabul, beyan ve 
taahhüt ederiz.  
 
Akıllı Ofis Konuştukça Öde Tarifesinden başka tarifedeki bir hattın, işbu Form ile Kampanyaya 
dahil edilmesinin istenmesi ile birlikte tarife değişikliği gerekmektedir. Tarife değişiklikleri bir 
sonraki fatura döneminde geçerli olacağı için, Kampanyanın tanımlanması da tarife değişikliğine 
paralel olarak bir sonraki fatura döneminde gerçekleşecektir. 
 

A. HAT EKLEME 
 
Taahhütname kapsamındaki hatlara yeni hatlar ilave etmek için yukarıdaki “Hat Ekleme” kutucuğunu 
işaretleyerek, Kampanyadan yararlanmasına onay verdiğiniz ilave hat numaralarını ve her bir Hat için 
teslim alınacak cihaz modelinin numarasını aşağıdaki tabloda belirtmeniz gerekmektedir. 
 

HAT NO 
CİHAZ 

NO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  HAT İPTALİ  
 
Taahhütname kapsamındaki Hatların Kampanya iptal etmek için yukarıdaki “Hat İptali” kutucuğunu 
işaretleyerek, iptal etmek istediğiniz hatlarınızı aşağıdaki tabloda belirtmeniz gerekmektedir. İptal talebi, 
işbu Hat Ekleme ve İptal Formu imza tarihi itibariyle alınarak, Kampanyaya tanımlı söz konusu hatların 
abonelikleri, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk fatura döneminde iptal 

  
5 
 

  5 
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edilir. İptal edilen her bir Hattın iptal işleminden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına 
Taahhütnamenin 16 ve 17. maddelerinde yer alan bedeller yansıtılacaktır. 
 

   

 

  

    

    

 
 
İşbu Ek Taahhütname 1(bir) asıl olarak tanzim edilip, ..................... tarihinde imzalanmıştır. Aslı 
TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak imzasını içermeyen) tarafımızda kalacaktır.  
 
 
 
FİRMA UNVANI:  
 
 


