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KURUMSAL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş’ye; 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından 01.06.2015 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal 
Akıllı Telefon Kampanyası’ndan (“Kampanya”) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
 

1- İşbu Taahhütnamenin tarafımızca onaylandığı tarih itibariyle Hattımıza hali hazırda tanımlı herhangi bir standart mobil 
internet paketi var ise işbu Kampanya kapsamında sunulan Mobil İnternet Paketlerinden faydalanılmayacağını bildiğimizi, 

2- Kampanyaya dahil edilen Hatlarımızın son 3 aydır kullanıldığı cihazın Turkcell şebekesinde akıllı telefon 
kategorisinde kayıtlı olmaması, ilgili Hatlarımızın son 3 aylık mobil internet kontratının olmaması ve ilgili 
Hatlarımızın üzerinde herhangi bir mobil internet paketi tanımlı olmaması durumunda; Kampanya kapsamında 
sunulan 500 MB Özel İndirimli (M10)  paketini sadece Lenovo A1000 cihazı ile,  2GB Turbo Özel İndirimli (M11) ve 
5GB Turbo özel indirimli (M12) paketlerinden birini Lenovo A1000 veya GM 4G Android One cihazlarından biri ile 
alabileceğimizi, bu kapsamda sunulan cihaz ve data hatlarını kampanya dahilindeki tarife paketlerinden herhangi 
biri ile birlikte alabileceğimizi, işbu maddede belirtilen koşulları sağlayıp sağlayamadığımızın tespiti amacıyla 
kullandığımız cihaz marka/modeli, internet paketi abonelik ve kullanım bilgileri gibi kişisel verilerimizin TURKCELL 
tarafından işlenebileceğini bildiğimizi ve bu hususa işbu Taahhütname ile peşinen onay verdiğimizi, 

3- Kampanya kapsamında sunulan, Platin Business Star İndirimli Paketi, Super Star İndirimli Paketi, Full Avantaj 
İndirimli Paketi ve Super Avantaj İndirimli Tarife Paketlerinden birini ancak aşağıda sayılan ön koşulları yerine 
getirmemiz durumunda seçebileceğimizi; bahsi geçen ön koşulları yerine getirmeden bahsi geçen Tarife 
Paketlerinden birini seçmemiz durumunda işbu Taahhütnamenin geçersiz hale geleceğini bildiğimizi,     
- Platin Business Star İndirimli ve Super Star İndirimli Paketleri, ilgili Hattımızın kayıtlı olduğu herhangi bir mobil internet 

paketi bulunmaması şartıyla seçilebilir. 
- Full Avantaj İndirimli ve Super Avantaj İndirimli Paketleri, ilgili Hattımızın kayıtlı olduğu herhangi bir mobil internet 

paketi bulunmaması şartıyla seçilebilir. 
- Platin Business Star İndirimli, Super Star İndirimli, Full Avantaj İndirimli, Super Avantaj İndirimli paketleri sadece Ek-

1’de yer alan tabloda (TABLO C) belirtilen “Tarife Paketi ile birlikte Seçilebilecek Cihazlar”dan biriyle birlikte seçilebilir.  
4- Kampanya kapsamında TABLO B’nin altında sunulan Tarife Paketlerini, ancak işbu maddedeki koşullardan birini 

sağlayan hatlar için seçebileceğimizi,  

- “en fazla 120(yüzyirmi) gün önce alınarak aktive edilmiş Turkcell kurumsal faturalı hat olması”  veya 
- en fazla 120(yüzyirmi) gün önce diğer operatörden Turkcell’e kurumsal faturalı hat olarak taşınmış olması” veya 
- “en fazla 120(yüzyirmi) gün önce Turkcell bireyselden Turkcell faturalı kurumsal hatta devredilmiş olması” veya 
-  “en fazla 120(yüzyirmi) gün önce şahıstan şahıs şirketine devredilmiş olması” veya 
- “son 120(yüzyirmi) gün içinde faturasız hattan faturalıya geçirilmiş olması”, veya  
- “adımıza tanımlı en az 7 ses hattının bulunması koşuluyla bu hatların son 3 ayda ödediği ortalama paket aşım 

ücretinin önceki 3 ay ortalamasının %15 üzerinde olması ve bu koşulla birlikte her bir ses hattının faturasına son 3 
ayda en az 1 kere 5 TL’nin üzerinde paket aşım ücreti yansımış ve bu tutarın ödenmiş olması”, veya 

- “ses tarifelerinden herhangi birine ilişkin taahhütlü kurguda (kontratlı) yer almaksızın Kurumsal Hoş Geldin Paketleri ya 
da Kontratlı Paketler Kampanyası’ndan yararlanmış ancak son 60 gün içinde bu kampanyası sona ermiş ve diğer 
operatör yönüne aramalarının toplam aramalar içindeki oranında son 3 ayda önceki 3 aya göre %15 artış olması” 

5- Kampanya kapsamında Tablo D’nin altında sunulan Tarife Paketlerini, ancak en fazla 120 gün önce 5 veya üzeri 
hattı diğer operatörden TURKCELL’e taşımış olmamız veya 1 Ekim 2014 – 1 Ekim 2015 tarihleri arasında hiç yeni 
ses hattı aboneliği başlatmamış olmamız, diğer operatörden hattımızı/hatlarımızı TURKCELL'e taşımamış olmamız 
ve şahıstan şahıs şirketine geçiş yapmamış olmamız ve 12 Ekim 2015 tarihi itibariyle adımıza kayıtlı 5 ve/veya 
üzeri aktif ses hattımız olması durumunda seçebileceğimizi, aksi durumda işbu Taahhütnamenin geçersiz hale 
geleceğini bildiğimizi, 

6- Kampanya kapsamında sunulan, Esnaf Mini+1GB, Esnaf Midi+1GB, Esnaf Maksi+2GB tarife paketlerini ancak 

mevcutta Esnaf Paketi, Esnaf Paketi 300dk, Esnaf 400, Esnaf 1400, Esnaf 2000, Esnaf 4000, Esnaf 6000 
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paketlerinden herhangi biri tanımlı olan hatlarla seçebileceğimizi, aksi durumda işbu Taahhütnamenin geçersiz 
hale geleceğini bildiğimizi,    

7- Kampanya kapsamında Tablo B’nin altında sunulan Öncelikli İller_100MB Paketini, ancak işbu maddedeki 
koşullardan birini sağlayan hatlar için seçebileceğimizi, aksi durumda işbu Taahhütnamenin geçersiz hale 
geleceğini bildiğimizi,   
   

- “en fazla 30 (otuz) gün önce alınarak aktive edilmiş Turkcell kurumsal faturalı hat olması”  veya 
-  en fazla 30 (otuz) gün önce diğer operatörden Turkcell’e kurumsal faturalı hat olarak taşınmış olması” veya 
- “en fazla 30 (otuz) gün önce Turkcell bireyselden Turkcell faturalı kurumsal hatta devredilmiş olması” veya 
-  “en fazla 30 (otuz) gün önce şahıstan şahıs şirketine devredilmiş olması” veya 
- “son 30 (otuz) gün içinde faturasız hattan faturalıya geçirilmiş olması” 

8- Kampanya kapsamında sunulan Öncelikli İller_100 MB Paketinin, sadece M13 numaralı Ayın İlleri Cepten 1 GB mobil 
internet paketi ve kampanya dahilindeki tüm cihazlar ile birlikte seçilebileceğini, Öncelikli İller_100MB Paketi kapsamındaki 
100 MB Limitinde Duran Internet Paketinin işbu Kampanyanın aktiflenmesiyle birlikte tanımlanacağını, 100 MB Limitinde 
Duran Internet Paketi bitiminde hattımıza tanımlı başka bir mobil internet paketi yoksa ilgili Hattın tüm mobil internet 
kullanım hızının 1 kbps’ye düşürüleceğini ve aşım bedeli uygulanmayacağını, Kampanya kapsamındaki Öncelikli İller 
Paketi’nin iptal edilmesi durumunda Limitinde Duran Paketin de otomatik olarak derhal iptal olacağını, Turbo 1 GB İllere 
Özel data paketin paket aşım ücretinin 0,05 TL/MB olduğunu, bu paketten başka paketlere geçilemeyeceğini, kampanya 
dahilindeki cihazlardan birini alan müşterilerin, Öncelikli İller paketindeki 100 MB datası sonrasında Ayın İlleri 1 GB datası 
tanımlanacağını, 

9- M7, M8 ve M9 numaralı Mobil İnternet Paketlerinin sadece mevcutta "Şirket içi, Ofis ya da Rahat Baz 
Paket  tarifelerinden birinde olup, Rahat Paket Kampanyası’na katılan veya mevcutta "Şirket içi, Ofis ya da Rahat 
Baz Paket tarifelerinden birinde olmayıp işbu kampanya kapsamında sunulan T12 T13, T14, T27, T28 veya T29 
nolu tarife paketlerini seçen ve her iki seçenekte de Taahhütnamenin 11. maddesindeki kriterlere uyan Turkcell 
kurumsal faturalı aboneleri tarafından seçilebileceğini, aksi durumda işbu Taahhütnamenin geçersiz hale 
geleceğini bildiğimizi;  Bununla birlikte 
-Rahat Baz Paket Yeni Tesis, Şirket İçi Yeni Tesis ve Ofis Yeni Tesis tekliflerinden, 4 No’lu maddedeki şartları 
sağıyor olmamız durumunda faydalanabileceğimizi, 
-Rahat Baz Paket, Rahat Baz Paket Yeni Tesis, Şirket İçi, Şirket İçi Yeni Tesis veya Ofis, Ofis Yeni Tesis 
paketlerinden birini seçmemiz durumunda M7,M8 veya M9 mobil internet paketlerinden birisinin seçilmesinin 
gerektiğini,  
- Rahat Baz Paket, Şirketiçi ve Ofis paketlerinden faydalanmakta olan kurumsal faturalı hatlarımızın, kendi 
aralarında ve kampanya altındaki diğer paketlere geçiş yapabileceğini ancak kampanya altında tanımlı diğer 
paketlerden Rahat Baz, Şirket İçi ve Ofis Paketlerine geçiş yapılamayacağını, aksi durumda işbu Taahhütnamenin 
geçersiz hale geleceğini bildiğimizi, 
 

10- İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı faturalı hatları (“Hat/Hatlar”) Ek-1’de beyan ettiğimizi, 
Kampanya kapsamındaki her bir Paketin içeriğinin Ek-1’de yer alan cihaz modellerinden seçilen bir cihazdan (“Cihaz”), Ek-
1’de yer alan Tarife ve Mobil İnternet Paket seçenekleri arasından seçilen bir paketten (“Kampanya Paketi*”) oluşacağını, 
bunun yanında Kampanya kapsamında Mobil İnternet Paketlerinin Kampanya katılımı sırasında veya Kampanya sürerken 
opsiyonel olarak alınabileceğini, tercih etmemiz durumunda opsiyonel paket seçimimizi işbu Taahhütnameye ek olarak 
düzenlenmiş olan ilgili metin/lerde belirteceğimizi ve söz konusu opsiyonel paket koşullarının da yine ilgili ek metinlerde yer 
alacağını bildiğimizi, ilgili ek metinlerle işbu Taahhütname metni arasında bir uyuşmazlık olduğunda opsiyonel paketler için 
ilgili ek metinlerde belirtilen koşulların geçerli olacağını bildiğimizi, 

11- Kampanya kapsamında sunulan cihaz seçenekleri için “Limit Puan Uygulaması” bulunmakta olduğunu bildiğimizi, bu 
kapsamda adımıza kayıtlı tüm hatlarımızın ödeme davranışları, abonelik yaşı, kullanım alışkanlıkları ve fatura tutarlarının 
değerlendirilerek oluşturulan, TURKCELL tarafından belirlenmiş ve tarafımıza da bilgilendirilmesi yapılmış olan limit 
puanımızın;  
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(i) seçtiğimiz Cihaz için en az Ek-1’deki tabloda (TABLO F) belirtilen cihaz limit puanı kadar olması durumunda ve limit 
puan dışında aşağıda tanımlanan Diğer Gerekli Koşulları da* sağlamamız halinde işbu Kampanyadan 
yaralanabileceğimizi, 
(ii) seçtiğimiz Cihaz için Ek-1’deki tabloda (TABLO F) belirtilen cihaz limit puanının altında olması ve Diğer Gerekli 
Koşulları da sağlamış ve şahıs şirketi olmamız durumunda, Bankadan kredi onayı alınması koşuluyla, banka kredisi 
seçeneğini tercih edebileceğimizi, bu iki durum dışında işbu Taahhütnameyi imzalamış olsak dahi Taahhütnamenin 
geçersiz sayılacağını ve Kampanyadan çıkarılacağımızı, 
(*) Diğer Gerekli Koşullar: Son ödeme tarihi geçmiş ama ödenmemiş fatura bulunmaması, adımıza kayıtlı hatlardan 
hiçbirinin abonelik sözleşmesine aykırı durumlar sebebi ile kapalı olmaması bunlara ek olarak cihaz yenileme teklifleri ile 
mevcutta devam eden kampanya teklifinin farklı bir cihaz teklifi ile devam ettirilmek istenmesi durumunda belirtilen 
kampanya koşullarına ek olarak mevcutta devam eden kampanyadan en az 6 aydır yararlanıyor olunması, 

12- İşbu Kampanyaya katılmamız dolayısıyla; Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren geçerli 
olmak üzere Ek-1’deki TABLO G’de belirtilen süreler kullanabileceğimiz ve seçtiğimiz Cihaza göre değişen şekilde (TABLO 
G’de her bir cihaz modeli için tanımlanacak ek paketler belirtilmiştir.) Turbo mobil internet paketinin (“Ek Paket”) 
Hatlarımıza tanımlanacağını, işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Hatlarımıza tanımlı, detayları www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan URL bazlı internet paketlerinden en az birinin tanımlı olması durumunda söz konusu Ek Paketlerden 
faydalanamayacağımızı, Ek Paket karşılığında Hatlarımıza ayrıca bir ücret yansıtılmayacağını, Kampanya kapsamında 
sunulan Ek Paketlerin 3G kapsama alanı içinde kullanılmaları durumunda internetin üst bağlantı hızının en fazla 43.2 Mbps 
olabileceğini, , bununla birlikte 5 GB TURBO, 10 GB TURBO ve 20 GB TURBO Paketlerinin bant genişliğinin Turkcell 
şebekesinde 1. öncelikte olabileceğini, Ek Paket kapsamındaki mobil internet miktarlarını 1 aylık süre içerisinde kısmen ya 
da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısmın bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimizin 
olmayacağını, söz konusu mobil internet miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını 
bildiğimizi, 

13-  (i) Kampanya kapsamında Tarife Paketi seçmemiz durumunda geçerli olmak üzere; işbu Taahhütnamenin tarafımızca 
onaylandığı tarih itibariyle beyan ettiğim Tarife Paketinin; zaten hattımıza tanımlı Tarife Paketi ile aynı olması durumunda 
işbu Taahhütnamenin tarafımızca onaylandığı tarih itibariyle, farklı olması durumunda ise işbu Taahhütnamenin 
tarafımızca onaylandığı tarihten sonraki ilk fatura kesim tarihinde TURKCELL tarafından aktive edilmesinden itibaren Ek-1 
de seçimimizi beyan ettiğimiz fatura dönemi süresince (“Taahhüt Süresi”) her ay ilgili Hattımıza tanımlanacağını,  
ii) Kampanya kapsamında Mobil İnternet Paketi seçmemiz durumunda geçerli olmak üzere; Mobil Internet Paketinin işbu 
Taahhütnamenin tarafımızca onaylandığı tarihten itibaren Ek-1’de seçimimizi beyan ettiğimiz Taahhüt süresince Hattımıza 
tanımlanacağını, Taahhüt Süresinin; Ek-1’de beyan edilen fatura dönemine, seçilen Mobil Internet Paketinin 
tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün kadar sürenin eklenmesi ile oluşacağını, Kampanya 
kapsamında seçtiğimiz Mobil İnternet Paketinin Taahhüt Süresi boyunca Hattımızın fatura kesim tarihinde yenileneceğini 
ve Taahhüt Süresi sonunda Kampanyanın sona ereceğini, bununla birlikte işbu Kampanya kapsamında Mobil İnternet 
Paketi seçmemiz durumunda Taahhüt Süresince Hattımıza herhangi bir standart mobil internet paketi 
tanımlatamayacağımızı bildiğimizi, 
 

14- Kampanya kapsamındaki her bir Hattımız için; Ek-1’de seçimimizi beyan ettiğimiz model 1(bir) adet cihaza (“Cihaz”), yine 
Ek-1’de seçimimizi beyan ettiğimiz Kampanya Paketi kapsamına ve tercih etmemiz durumunda seçtiğim opsiyonel Mobil 
İnternet Paketine hak kazandığımızı, Kampanya Paket içeriklerini 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 Kampanya Paket içeriklerini başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın 
bulunmadığını, işbu Kampanya kapsamında Kampanyadan yararlanan Hattımızın faturasına yansıtılacak olan 
Kampanya Paket Tutarlarının, Ek-1’de seçilen Kampanya Paketlerinin aylık indirimli güncel bedelleri ve aylık Cihaz 
taksit bedelinden oluştuğunu, söz konusu Kampanya paket tutar(lar)ının ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet 
faturasına, Taahhüt Süresi boyunca aylık olarak yansıtılacağını, bu doğrultuda (i) Mobil İnternet Paketinin 
tanımlandığı günden ilk fatura dönemine kadar olan süre için “(Mobil İnternet Paketi ücreti/ ilgili ayın gün sayısı) X 
(paketin Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücretin ilk Mobil İletişim Hizmet 
Faturasına ve (ii) Mobil İnternet Paketinin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura döneminden itibaren Taahhüt 
Süresi içindeki her bir fatura döneminde Ek-1’in (A) bendindeki tabloda yer alan Mobil İnternet Paketi ücretinin 

http://www.turkcell.com.tr/
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yansıtılacağını, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı 
olduğunu,  
 

15- Kampanya kapsamında gerekli şartları sağlamamız durumunda, aynı anda Hattımıza tanımlı birden fazla mobil internet 
paketinin olabileceğini, böyle bir durumda kullanım önceliklendirmesinin aşağıdaki sırayla olacağını bildiğimizi ve buna 
herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

 Madde 12 kapsamındaki Ek Paketlerin kullanımı, 

 Kampanya kapsamındaki varsa Mobil İnternet Paketi kullanımı veya Kampanya kapsamındaki varsa Tarife 
Paketinde var olan mobil internet kullanımı, 

16- Ek-1’de Tarife Paketi seçmemiz durumunda TURKCELL tarafından Tarife Paketinin Hattımıza tanımlaması ile 
birlikte, Kampanyaya dahil olan tüm Hatlarımızın otomatik olarak “Paketcell” tarifesine geçirileceğini,  

17- Seçtiğimiz Kampanya Paketinin ve seçildiyse opsiyonel Mobil İnternet Paketinin sadece yurtiçinde 
kullanılabileceğini, yurtdışı kullanımlarımın www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Turkcell Dünya tarifesi 
üzerinden ilgili Kampanya Paket bedeli dışında ayrıca ücretlendirileceğini, 

18- a) Banka Kredisi haricinde ödeme tipleri için geçerli olmak üzere; Kampanya kapsamında tanımlı her bir Hat için 
teslim alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş 
olduğunu ve bu nedenle, teslim alacağımız her bir Cihazın tutarının, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen 
ilgili Mobil İletişim Hizmet faturasına her ay Kampanya Paketi bedellerinden ayrı olarak “Cihaz taksit bedeli” 
ifadesi ile her ay yansıtılacağını ve her iki durumda da söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
b) Sadece Banka Kredisi ile ödeme tipi için geçerli olmak üzere; Kampanya kapsamında tanımlı her bir Hat için teslim 
alacağımız her bir Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın TÖHAŞ (Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.) tarafından sunulan 
mobil ödeme hizmeti aracılığı ile tahsil edileceğini, bu doğrultuda işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle TÖHAŞ ile ilgili 
sözleşmeleri ayrıca imzalayarak TÖHAŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmetine kaydolmam gerektiğini bildiğimizi, 
teslim alacağımız her bir Cihazın aylık ücretinin, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili Mobil İletişim 
Hizmet faturasına her ay Kampanya Paketi bedellerinden ayrı olarak “Finansbank Kredi-Cihaz Modeli * ” ifadesi ile 
her ay yansıtılacağını ve her iki durumda da söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
(*): seçilen cihaza göre “TABLO F’deki cihaz ismi” 

19-  İşbu Kampanyaya katılım kanalımızı Ek-1’in 3 numaralı maddesinde bildirdiğimizi, bu kapsamda Kampanyaya 
Turkcell Kurumsal Satış Yöneticileri aracılığıyla katılmış olmamız durumunda, Paket bedeli içindeki aylık Cihaz taksit 
tutarlarının distribütör tarafından, Turkcell İletişim Merkezi (TİM) aracılığıyla katılmış olmamız durumunda ise, Paket bedeli 
içindeki aylık Cihaz taksit tutarlarının TİM tarafından temlik/tahsiledileceğini, bu doğrultuda Taahhütnamede düzenlenen 
tüm ilgili maddelerin bu hükme göre yorumlanacağını,  

20- İşbu Kampanya kapsamında distribütörün/TIM’in Cihaz tutarının bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini ve fakat 
söz konusu fatura karşılığında distribütöre/TIM’e herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, distribütöre/TIM’e 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, 

21- İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir Cihazın TURKCELL adına ilgili distribütör tarafından işbu Taahhütnamenin imza 
tarihinden sonra Kampanya Paket’inin TURKCELL tarafından Kampanyaya tanımlanması akabinde, cihazın distribütör 
stokunda bulunması şartıyla ve Kampanyaya dahil olan abonelere gönderilen aktivasyon mesaj sırasına göre tarafımıza 
Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini, teslim tarihi itibariyle söz konusu Cihazların tesliminin mümkün 
olmadığı durumlarda, tarafımıza Cihazın aynı distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile 
eş bedelli başka bir Cihazın teslim edilebileceğine onay verdiğimizi, bu durumda işbu Taahhütname konusu 
yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını, 

22- İşbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan Cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi ve sair 
durumlarda da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin (ödeme 
yükümlülüğü dahil) aynen devam edeceğini,  

23- Tarife Paketi seçmemiz durumunda, seçtiğimiz Tarife Paketindeki dakikaların aşılması halinde, kullanımı aşan 
kısma ilişkin ücretlendirmenin halen güncel olan ancak Paketcell tarifesi kapsamında değişebilecek KDV, ÖİV 
dahil 46,25 Kuruş/dakika üzerinden hesaplanarak ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını, seçtiğimiz Tarife 
Paketinde mobil internet olması ve bu kullanımın aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin 
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halen güncel olan ancak Paketcell tarifesi kapsamında değişebilecek KDV, ÖİV dahil 6 Kuruş/MB üzerinden, 
seçtiğimiz Tarife Paketinde SMS olması ve bu kullanımın aşılması halinde ise kullanımı aşan kısma ilişkin 
ücretlendirmenin halen güncel olan ancak Paketcell tarifesi kapsamında değişebilecek KDV, ÖİV dahil 33,25 
Kuruş/SMS üzerinden hesaplanarak ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını, TURKCELL’in işbu maddedeki 
aşım bedellerini makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimizi, işbu 
maddede bildirilen bedellerin/ ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell’in bu maddede 
belirtilen bedellerin Taahhüt Süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafımıza taahhütte bulunmadığını bildiğimizi,    

24- TURKCELL’in adil kullanım politikası gereği Kampanya Paket kapsamında sunulan hizmetin hızını düşürebileceğini, “adil 
kullanım politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu, TURKCELL’in adil kullanım politikası”nın kapsam, şart ve 
istisnalarını tarafımıza ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu 
nedenle değişiklikleri söz konusu web sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumuzu,  
(i) Kampanya kapsamında seçtiğimiz Tarife Paketleri için geçerli olmak üzere; adil kullanım politikası gereği; Ek-
1’de yer alan Tarife paketleri için, bir fatura döneminde yurtiçi toplam mobil internet aşım ücreti KDV, ÖİV dâhil 
199 TL (YüzdoksandokuzTürkLirası)’ye ulaştığında 3G internet hızının 128 Kbps’a düşürüleceğini ancak 128 
Kbps’ye düşürülmesine rağmen hizmetten yararlanmış olsak da ilgili fatura döneminde sonraki kullanımların 
ücretlendirilmeyeceğini, Taahhüt Süresi bittikten sonra mobil internet paketinin yenilenmesi ve/veya aynı dönem 
içerisinde başka bir mobil internet paketi daha alınması durumlarında sunulan hizmetin hızının mevcut haline geri 
döneceğini bildiğimizi,  
(ii) Kampanya kapsamında seçtiğimiz Mobil İnternet Paketleri için geçerli olmak üzere; adil kullanım politikası 
gereği; M1, M2, M3, M4, M5 ve M6 nolu paketlerden birini seçtiğimiz durumda Paket dahilinde sunulan mobil 
internet kotasının dolması durumunda her 100MB lık kullanıma karşılık 5 TL üzerinden ücretlendirileceğimizi ve 
herhangi bir fatura döneminde yurtiçi toplam paket aşım ücreti KDV, ÖİV dahil 200 TL’ye ulaştığı durumda 3G 
internet hızının 1 Kbps’ye düşürüleceğini ve ilgili fatura döneminde sonraki kullanımların ücretlendirilmeyeceğini, 
Paket süresi bittikten sonra Paketin yenilenmesi ve/veya aynı dönem içerisinde başka bir mobil internet ek paketi 
daha alınması durumlarında mobil internet hızının tekrar ilgili paketinin olağan hızına yükseleceğini bildiğimizi; 
M7, M8 ve M9 nolu paketlerden birini seçmemiz durumunda ise Paket dahilinde sunulan mobil internet kotasının 
dolması durumunda Paket yenilenene kadar geçecek süre içerisinde internet kullanımı yapılamayacağını ve paket 
aşımı bedeli yansıtılmayacağını,  

25- İşbu Taahhütname kapsamında Ek-1’de Kurumsal İnternet Limitinde Durma Paketi (“Limitinde Durma Paketi”) 
tanımlanması için talepte bulunmamız durumunda, ilgili her bir Hatta işbu madde koşullarında, Limitinde Durma Paketinin 
iptal edilene kadar taahhütsüz olarak tanımlanacağını,  
(i) Limitinde Durma Paketi alternatifleri arasından Cepten Limitinde Durma Paketinin ses hatları ile, Bilgisayardan Limitinde 
Durma Paketinin ise Mobil Geniş Bant veya HSCSD tipi hatlar ile alınabileceğini, bu doğrultuda Ek-de beyan ettiğimiz hat 
tipine uygun Limitinde Durma Paketinin Hatta tanımlanacağını bildiğimizi,  
(ii) Limitinde Durma Paketinin işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle (bir sonraki fatura kesim tarihi beklenmeksizin) 
aktifleneceğini ve www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel aylık Limitinde Durma Paketi tam bedelinin (KDV, ÖİV 
dahil) o ayın Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, söz konusu ilk fatura dönemi sonrasında paket fatura kesim 
tarihi dikkate alınarak Limitinde Durma Paketinin yenileneceğini ve www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel aylık 
Limitinde Durma Paketi tam bedelinin (KDV, ÖİV dahil) paket iptal edilene kadar her bir Hattımızın Mobil İletişim Hizmet 
Faturasına yansıtılmaya devam edeceğini, işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Limitinde Durma Paketinin KDV, ÖİV 
dahil aylık bedelinin 3 TL (ÜçTürkLirası) olduğunu, 
(iii) Limitinde Durma Paketlerinin 1 MB büyüklüğünde ve 1 kbps kullanım hızında olduğunu, 1 MB kullanım bittiğinde Hattın 
Limitinde Durma Paketinden bağımsız olarak tüm mobil internet kullanım hızının 1 kbps’ye düşürüleceğini ve aşım bedeli 
uygulanmayacağını,  
(iv) Ek-1’de Mobil İnternet Paketi seçmemiz ve bu paketin Taahhüt süresi içerisinde iptal edilmesi durumunda Limitinde 
Durma Paketinin de otomatik olarak derhal iptal olacağını,  
(v) Limitinde Durma Paketini dilediğimiz zaman herhangi bir bedele katlanmaksızın iptal edebileceğimizi, 

26- İşbu Taahhütname kapsamındaki Kampanya Paketini 3G veya EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimizi, bu 
doğrultuda Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz/edeceğimiz adımıza kayıtlı faturalı hattının 3G altyapısı üzerinden 
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sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve bahsi geçen hatlarla bu hizmetlerden ancak  3G 
uyumlu cihazlarla birlikte yararlanabileceğimizi, İşbu taahhütname kapsamında 3G hızında mobil internet 
hizmetlerinden yararlanmak için ilgili hattımızın mutlaka 3G abonesi olması ve 3G kapsama alanı içinde bulunması 
gerektiğini ve bu hizmetleri sadece bu servisleri destekleyen 3G cihazlarıyla kullanabileceğimizi, 3G hizmetlerinden 
faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G internet hızının şebeke yoğunluğuna, 
kullanılan cihaza, bağlanılan siteye göre ve Turkcell 3G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre 
değişebileceğini bildiğimizi, 

27- İş bu kampanyaya katılmamızla birlikte, Turkcell tarafından sunulacak olan 4.5G hizmetinin başlayacağı tarih 
itibariyle, cihazımız/cihazlarımız ve sim kartımız/kartlarımız 4.5G hizmetine  uyumlu ise; telefonda ilgili şebeke tipi 
seçimin yapılması durumunda 4.5G hizmetinden faydalanmaya başlayacağımız hususunda onay vermiş 
olacağımızı ve 4.5G ön talep/aboneliğimizi iptal etmek istediğimizde IPTAL 4.5G yazıp 2222’ye ücretsiz olarak 
gönderebileceğimizi, 4.5G hızında mobil internet hizmetlerinden yararlanmak için, seçimimizi belirtilen şekilde 
4.5G olarak yapmamızın dışında, hattımızın 4.5G kapsama alanı içinde bulunması gerektiğini ve bu hizmetleri 
sadece bu servisleri destekleyen 4.5G cihazlarıyla kullanabileceğimizi, 4.5G hizmetlerinden faydalanmaya başlama 
saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 4.5G internet hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan 
cihaza, bağlanılan siteye göre ve Turkcell 4.5G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre 
değişebileceğini bildiğimizi, 

28- Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçilen 
Kampanya Paketinin taahhütsüz olarak ilgili Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda 
www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Tarife ücretlerinin her ay ilgili Hattımızın faturasına yansıtılacağını, 
ancak bu durumun Kampanya kapsamındaki faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını,  

29- Taahhüt süresi içerisinde Kampanya Paketleri ve/veya opsiyonel mobil internet paketleri arasında değişiklik 
yapabileceğimizi, değişiklik talep etmemiz halinde talebimizi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya 
Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden TURKCELL’e yazılı olarak iletmekle yükümlü olduğumuzu, talep ettiğimiz Paket 
değişikliğinin Ek-3’de yer alan “Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve işbu Taahhütname hükümleri 
çerçevesinde gerçekleştirileceğini,  

30- Kampanya kapsamında Hatlarımıza tanımlanmış olan Kampanya Paketleri ve seçildiyse opsiyonel Mobil İnternet 
Paketlerini işbu Kampanya koşullarına uygun olan başka bir kurumsal abonenin hattına (Taahhütnamede 
“Devralan” olarak anılacaktır) devredebileceğimizi, bu durumda “Kampanya Devir Formu”nun (Taahhütnamede 
“Form” olarak anılacaktır) gerek tarafımızca gerekse paketi devralan tarafından imzalanacağı ve bu Form’u 
TURKCELL’e ibraz edeceğimizi;  söz konusu paketlerin Form’un imzalandığı tarihi takip eden fatura döneminde 
devralan’ın Form’da beyan edeceği hatlara kalan Taahhüt Süresince tanımlanacağını; işbu Taahhütname 
kapsamındaki tüm hükümlerin aynen devralan hatlar üzerinden devam edeceğini; devir koşullarının Form’da yer 
aldığını bildiğimizi; devralanın işbu taahhütname ve Form’da yeralan hükümlere uyacağını; uymadığı takdirde bu 
sonuçlardan (Taahhütname uyarınca ödenmesi gereken tutarlardan) TBK m.128 uyarınca bizzat sorumlu 
olduğumuzu, 

31- Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya vergilerde 
meydana gelecek artışlar TURKCELL’in Ek-1’deki Kampanya Paketinin ve seçildiyse opsiyonel Mobil İnternet 
Paketinin kapsamı ve/veya bedelinde (aşım bedeli de dahil olmak üzere) yaptığı değişiklikleri tarafımıza 
göndereceği faturalara, makul bir süre önceden www.turkcell.com.tr adresli web sitesinden bilgi vermek koşuluyla 
yansıtma hakkını saklı tuttuğunu,  

32- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz 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 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, 
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33- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya Taahhüt 
Süresi sona ermeden işbu Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya seçtiğimiz Kampanya Paketini iptal etmemiz 
ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz her bir Hattımızı başka bir Operatöre 
taşımamız/devretmemiz ve/veya Kampanya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir 
Hattımızın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep 
etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 
yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, 
Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanyanın suistimal edilmesi hallerinde ve/veya 
Banka Kredisi ile ödeme tipi için geçerli olmak üzere Taahhüt süresi bitiminden önce krediyi kapatmak istememiz 
ve/veya TÖHAŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmetini kapattırmamız durumunda; her bir Hattımız için ayrı 
ayrı hesaplanmak üzere; işbu maddenin i ve ii bendlerinde belirtilen tutarların toplamını veya bu tutara göre daha 
lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz 
gereken KDV, ÖİV dahil Kampanya Paketi ve tercih edildiyse opsiyonel Mobil İnternet Paketleri bedelleri 
toplamının ilgili her bir Hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde 
yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, Kampanya kapsamındaki herhangi bir 
opsiyonel Mobil İnternet Paketinin Kampanyanın iptalinden önce iptal edilmiş olması durumunda ise, önceden 
iptal edilen opsiyonel Mobil İnternet Paketi ücretine karşılık yukarıdaki hesaplama yöntemine göre ortaya çıkan 
bedelin işbu madde kapsamında tekrar tarafımıza yansıtılmayacağını 
(i) ilgili Kampanya Paketinin Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
TURKCELL tarafından sağlanan ve Ek-1’deki Tablo A, B, C, D, E ve F tablolarında belirtilen indirim bedelleri 
üzerinden hesaplanacak toplam indirim bedeli,  
(ii) tercih edildi ve aykırılığın gerçekleştiği tarihte halen iptal edilmedi ise, seçilen opsiyonel Mobil İnternet 
Paketlerinin  Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL 
tarafından sağlanan KDV ve ÖİV dahil indirim bedelleri (opsiyonel Mobil İnternet Paketlerinin indirim bedelleri işbu 
Taahhütnameye ek olarak düzenlenmiş olan ilgili metin/lerde yer almaktadır.) toplamının  

34- İşbu Taahhütnamenin 33. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir Hattımız için ayrı ayrı 
hesaplanmak üzere;  
i) Kampanya kapsamında ödeme tipimizin “Mobil İletişim Hizmet Faturası” olması durumunda, söz konusu 
aykırılık tarihinden itibaren taahhütname süresi bitimine kadar seçilen Kampanya Paketi kapsamında ödememiz 
gereken, KDV dâhil kalan cihaz taksit tutarı toplamının ilgili Hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz 
konusu tarihi takip eden fatura döneminde tek seferde “Cihaz Kampanyası İptal Ücreti” şeklinde yansıtılacağını, 
bu durumda söz konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
ii) Kampanya kapsamında ödeme tipimizin “Banka Kredisi” olması durumunda; aykırılığın gerçekleştiği tarihe 
kadar TURKCELL tarafından tahsil edilememiş olan “Finansbank Kredi-Cihaz Modeli Turkcell *” adı altında 
yansıtılan tutarlarının ve aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren Taahhüt Süresi bitimine kadar ödememiz 
gereken aynı başlık altında tahsil edilmesi gereken tutarların ilgili banka tarafından ayrıca takip ve tahsil edilmeye 
başlanacağını bildiğimizi, 
(*): seçilen cihaza göre “TABLO F’deki cihaz ismi”. 

35- İşbu Taahhütnamenin 11. maddesindeki şartlardan birini sağlamamız ve şahıs şirketi olmamız durumunda 
seçebileceğimiz Banka kredisi ile ödeme seçeneğinin, TABLO B’nin altında sunulan Tarife Paketlerinden biri 
seçildiği durumda seçilemeyeceğini, bunlara ilaveten Banka kredisi ile ödeme seçeneğinden yararlanmak için 
Kampanya tanımlaması yapılacak ilgili her bir Hattımıza ait ödenmemiş fatura borcu bulunmaması ve Hattın 
herhangi bir nedenle görüşmelere kapatılmamış olması gerektiğini bildiğimizi, 

36- Banka kredisi ile ödeme seçeneğinin ilgili bankanın Destek Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında destek hizmeti 
verme şartlarını sağlayan ve www.turkcell.com.tr adresinde duyurulan satış noktalarında sunulabildiğini, 

37- Ödeme tipinin banka kredisi olması durumunda TURKCELL ile paylaşmış olduğumuz satış, faturalama ve 
pazarlamaya esas olacak bilgiler ile tahsilat/takip aksiyonlarıyla ilgili kampanya dönemine ait tüm geçmiş bilgiyi 
iletişime geçilen tüm kanal/yöntemleri (SMS, MMS, IVR, Mektup vb.) ve iletişim tarihi, iletişim yöntemi, irtibat 
kurulan iletişim numarası, görüşme/aksiyon sonucu bilgilerinin ve yetkili mahkemeler ve resmi kurumlar 
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tarafından talep edilmesi halinde söz konusu aksiyonlara ait evrak kopyası, ses kaydı gibi tüm içeriklerin banka ile 
paylaşılacağını bildiğimizi ve buna herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

38- Kampanya kapsamında Ek-1’de yer alan Kampanya Paketlerinin ve yine Kampanya kapsamında sunulan 
opsiyonel Mobil İnternet Paketlerinin kapsam, şart, istisnalarının ve kampanya katılım koşullarının neler olduğunu, 
bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu ve www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan kampanya katılım koşullarından (ödenmemiş faturası olmaması, borçtan kapanmış herhangi bir 
hattı bulunmaması) birini veya birden fazlasını karşılamamız durumunda işbu Kampanyadan 
yararlanamayacağımızı bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

39- Mobil Internet Paketi seçmemiz durumunda, seçtiğimiz paket kapsamında alınan ve gönderilen (download ve 
upload edilen) mobil internet/datanın, ilgili Mobil Internet Paketi karşılığına denk gelen her bir fatura dönemine ait 
mobil internet kullanımı miktarından düşeceğini, kampanya kapsamındaki M1, M2, M3, M4 numaralı Mobil Internet 
Paketleri kapsamında POP3, IMAP, SMTP e-posta protokolleri üzerinden yapacağımız e-posta veri alışverişlerinin ilgili 
Mobil Internet Paketlerinin internet kotalarından düşmeyeceğini, seçilen Mobil Internet Paketinin kotasının dolması 
durumunda, belirtilen protokollerden yapacağımız e-posta kullanımlarının da 24.ii. no’lu maddede belirtilen şekilde 
paket aşım ücretine tabi olacağını bildiğimizi, 

40- Kampanya kapsamında, seçtiğimiz ödeme tipini ve/veya her bir Hattımızın mevcut fatura dönemini 
değiştirmeyeceğimizi ve Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

41- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir Hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi,  
42- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Telefon Hizmet 

Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik 
Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

43- 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, 

44- 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, 

45- 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-2: Hat Ekleme Talep Formu  
EK-3: Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar 
 

FİRMA ÜNVANI: 

 

 

ADRES: 

 

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

BAŞVURU FORMU   
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğum Kurumsal Akıllı Telefon Kampanya 
Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş 
olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 
1. Kurumsal Akıllı Telefon Kampanyası kapsamındaki Cihaz ve Kampanya Paket seçenekleri ve bedelleri (aylık 

Kampanya Paketi bedelleri ve aylık indirim bedelleri ayrı ayrı gösterilmiştir), Kampanya Paketleri ile birlikte seçilebilecek 

cihaz seçenekleri aşağıdaki tablolarda (Tablo A, B, C,D, E, F) gösterilmiştir: 

TABLO A: TARİFE PAKETLERİ TABLOSU 
 

Tarife 
Paket 

No 
Tarife Paketi Adı 

Kampanyalı Tarife 
Paketi Ücreti 

 (KDV & ÖİV Dahil) 

Tarife Paketi ile birlikte  
Seçilebilecek Cihazlar 

Tarife Paketi 
üzerinden verilen 

aylık İndirim (KDV, 
ÖİV dahil) 

T1 
Platin Business 

Prestij* 
160,70 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 
28,30 ₺ 

T2 Platin Business Plus 126,70 ₺ Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 
22,30 ₺ 

T3 Platin Business Star               118 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 21 ₺ 

T4 Süper Star               109,50 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 19,50 ₺ 

T5 Full Avantaj                 101,00 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 18,00 ₺ 

T6 Süper Avantaj                 92,50 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 16,50 ₺ 

T7 Esnaf Mini+1GB                 32,00 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 13,71 ₺ 

T8 Esnaf Midi+1GB                46,00 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 19,72 ₺ 

T9 Esnaf Maksi+2GB                 59,00 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 25,25 ₺ 

T10 Full Eko 84 ₺ 

HTC Desire 820, LG G3 16 GB,  LG G4, 
LG G4C, 

General Mobile 4G Android One, Lenovo 
A1000, LG G4 Beat, Sony Xperia M5 15 ₺ 

T11 Super Eko 75,50 ₺ 

 
General Mobile 4GAndroid One, HTC 

Desire 626, Lenovo A1000 13,50 ₺ 

T12 Şirket içi**                20,4 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 3,6 ₺ 

T13 Ofis**                24,65 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 4,35 ₺ 

T14 Rahat Baz Paket**                7,65 ₺ Kampanya Dahilindeki Tüm Cihazlar*** 1,35 ₺ 

(*): Paket içeriğinden Her yöne 1000 Dk, 100 SMS, 1GB yurtdışında ve yurtdışına doğru da kullanılabilir. Aboneler 1000 
dakika, 1 GB ve 100 sms’lik faydaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ya da yurtdışına doğru kullanabileceklerdir. 
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Aboneler, yurtdışında ilk 4 gün kullanımlarında bu faydaları ek ücret ödemeden kullanabilecekler, ancak 4 günden sonra söz 
konusu faydaların yurtdışında kullanılmaya devam etmesi halinde günlük KDV, ÖİV dahil 9,90 TL ödeyeceklerdir. 4 günden 
sonra söz konusu faydaların tamamının kullanılması halinde ise sonraki kullanımlar için aşım ücreti yansıtılacaktır. 
(**):Şirketiçi, Ofis ve Rahat Konuşma Baz tarife paketlerinin Rahat 250 MB/1GB/4 GB mobil internet paketlerinden(M7,M8, M9) 
biriyle birlikte seçilmesi zorunludur.. 
(***)Rahat Baz Paket, Şirket içi ve Ofis tarife paketlerinin Rahat 250 MB mobil internet paketiyle birlikte seçilmesi durumunda 
yalnızca General Mobile 4G Android One, Lenovo A1000 cihazları ile seçilebilecektir. 
 
TABLO B: TARİFE PAKETLERİ TABLOSU* 
 
(*): 3 no’lu maddedeki koşulları sağlayan aboneler Tablo B’deki Tarife Paketlerinden faydalanabilir.  
 

Tarife 
Paket 

No 
Tarife Paketi Adı 

Kampanyalı Tarife 
Paketi Ücreti 

 (KDV & ÖİV Dahil) 

Tarife Paketi ile birlikte 
Seçilebilecek Cihazlar 

Tarife Paketi üzerinden 
verilen aylık İndirim 

(KDV, ÖİV dahil) 

T15 
Platin Business Prestij Yeni 

Tesis** 
141,75 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar  

47,25 ₺ 

T16 Platin Business Plus Yeni Tesis 
111,75 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar  

37,25 ₺ 

T17 Platin Business Star Yeni Tesis 89,00 ₺ 
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  50,00 ₺ 

T18 Süper Star Yeni Tesis 79,00 ₺ 
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  50,00 ₺ 

T19 Full Avantaj Yeni Tesis 69,00 ₺ 
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  50,00 ₺ 

T20 Süper Avantaj Yeni Tesis 59,00 ₺ 
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  50,00 ₺ 

T21 Esnaf Mini+2GB Yeni Tesis**                 29,00 ₺  
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  16,71 ₺ 

T22 Esnaf Midi+2GB Yeni Tesis**                 39,00 ₺  
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  26,71 ₺ 

T23 Esnaf Maksi+4GB Yeni Tesis**                 59,00 ₺  
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar  25,25 ₺ 

T24 Full Eko Yeni Tesis 74,25  ₺ 

HTC Desire 820, LG G3 16 
GB,  LG G4, LG G4C, 

General Mobile 4G Android 
One, HTC Desire 626, Sony 
Xperia M5, Lenovo A1000, 

LG G4 Beat 25 ₺ 

T25 Super Eko Yeni Tesis 66,75  ₺ 

General Mobile 4G Android 
One, HTC Desire 626, 

Lenovo A1000 22,25  ₺ 

T26  Öncelikli İller_100MB*** 30,00 ₺ 
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar***** 21,00 ₺ 

T27 Şirket içi Yeni Tesis                 18 ₺  
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar***** 6 ₺ 

T28 Ofis Yeni Tesis                21,75 ₺  Kampanya Dahilindeki Tüm 7,25 ₺ 
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Cihazlar***** 

T29 Rahat Baz Paket Yeni Tesis ***                6,75 ₺ 
Kampanya Dahilindeki Tüm 

Cihazlar*****    2,25 ₺ 

(**): Paket içeriğinden Her yöne 1000 Dk, 100 SMS, 1GB yurtdışında ve yurtdışına doğru da kullanılabilir. Aboneler 1000 
dakika, 1 GB ve 100 sms’lik faydaları gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında ya da yurtdışına doğru kullanabileceklerdir. 
Aboneler, yurtdışında ilk 4 gün kullanımlarında bu faydaları ek ücret ödemeden kullanabilecekler, ancak 4 günden sonra söz 
konusu faydaların yurtdışında kullanılmaya devam etmesi halinde günlük KDV, ÖİV dahil 9,90 TL ödeyeceklerdir. 4 günden 
sonra söz konusu faydaların tamamının kullanılması halinde ise sonraki kullanımlar için aşım ücreti yansıtılacaktır. 
(***): T26 numaralı Öncelikli İller_100 MB tarifesi, sadece M13 numaralı Ayın İlleri Cepten 1 GB mobil internet paketi ve 
kampanya dahilindeki tüm cihazlar ile birlikte seçilebilecektir. 
(****):Rahat Baz Paket Yeni Tesis, Şirket içi Yeni Tesis ve Ofis Yeni Tesis tarife paketlerinin Rahat 1 GB, Rahat 4 GB ve Rahat 
250 MB mobil internet paketlerinden biriyle birlikte seçilmesi zorunludur. 
(*****)Rahat Baz Paket Yeni Tesis, Şirket içi Yeni Tesis ve Ofis Yeni Tesis tarife paketlerinin Rahat 250 MB mobil internet 
paketiyle birlikte seçilmesi durumunda yalnızca General Mobile 4G Android One, Lenovo A1000 cihazları ile seçilebilecektir. 
 
TABLO C: TARİFE PAKETLERİ TABLOSU* 
 
(*): 1 no’lu maddedeki koşulları sağlayan aboneler Tablo C’deki Tarife Paketlerinden faydalanabilir.  
 

Tarife 
Paket 

No 
Tarife Paketi Adı 

Kampanyalı Tarife 
Paketi Ücreti 

 (KDV & ÖİV Dahil) 

Tarife Paketi ile 
birlikte Seçilebilecek 

Cihazlar 

Tarife Paketi üzerinden 
verilen KDV, ÖİV dahil 

aylık İndirim  

T30 Platin Business Star İndirimli           109,00 ₺  

General Mobile 4G 
Android One, LG G4 

Beat 
 

29,99 ₺ 

T31 Süper Star İndirimli            99,00 ₺  29,99 ₺ 

T32 Full Avantaj İndirimli            89,00 ₺  29,99 ₺ 

T33 Süper Avantaj İndirimli            79,00 ₺  29,99 ₺ 

 
 
TABLO D: MOBİL İNTERNET PAKETLERİ TABLOSU * 
  
(*): 5 no’lu maddedeki koşulları sağlayan aboneler faydalanabilir 
 
 

Tarife 
Paket 

No 
Tarife Paketi Adı 

Kampanyalı Tarife 
Paketi Ücreti 

 (KDV & ÖİV Dahil) 

Tarife Paketi ile 
birlikte Seçilebilecek 

Cihazlar 

Tarife Paketi üzerinden 
verilen KDV, ÖİV dahil 

aylık İndirim  

T34 Platin Business Star Tam Gaz           65,00 ₺  

Kampanya Dahilindeki 
Tüm Cihazlar*** 

74 ₺ 

T35 Full Avantaj Tam Gaz            55,00 ₺  64 ₺ 

T36 Full Eko Tam Gaz            45,00 ₺  54 ₺ 
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TABLO E: MOBİL İNTERNET PAKETLERİ TABLOSU  
 

Mobil 
Internet 

Paket No 

Mobil Internet 
Paket 

Seçenekleri 

Her bir fatura dönemi için 
yansıtılacak Mobil Internet 

Paketi bedeli (KDV, ÖİV 
dahil) 

Mobil Internet Paketleri ile 
birlikte seçilebilecek Cihazlar  

Mobil İnternet Paketi 
üzerinden verilen 

aylık İndirim (KDV, 
ÖİV dahil) 

M1 250 MB 14 ₺ 
General Mobile 4G Android 

One, Lenovo A1000 
5 ₺ 

M2 500 MB 19 ₺ 
LG G4C, General Mobile 4G 

Android One, HTC Desire 626, 
Lenovo A1000 

10 ₺ 

M3 2 GB Turbo 29 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar 

10 ₺ 

M4 5 GB Turbo 39 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar 20 ₺ 

M5 10 GB Turbo 49 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar 30 ₺ 

M6 20 GB Turbo 89 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar 

 
30 ₺ 

 
 

M7 Rahat 250 MB 5 ₺ 
General Mobile 4G Android 

One, Lenovo A1000 
2 ₺ 

 

M8 Rahat 1 GB 9 ₺ 

GM 4G Android One, HTC 
Desire 626, Lenovo A1000, LG 

G4C, LG G4 Beat 
6 ₺ 

M9 Rahat 4 GB 25 ₺ 

Lenovo A1000 Özel İndirimli ve 
GM 4G Android One Özel 

İndirimli cihazları hariç 
kampanya dahilindeki tüm 

cihazlar 

4 ₺ 

M10 

500 MB Özel 
İndirimli  

4 ₺ Lenovo A1000  25 TL 
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M11 

2 GB Turbo Özel 
İndirimli  

10 ₺ 
Lenovo A1000, GM  4G 

Android One  
29 TL 

M12 
5 GB Turbo Özel 

İndirimli  
20 ₺ 

Lenovo A1000, GM 4G Android 
One  

39 TL 

M13 
Ayın İlleri Cepten 

1 GB* 
9 ₺ 

Kampanya Dahilindeki Tüm 
Cihazlar 

26 TL 

 
(*): M13 numaralı Ayın İlleri Cepten 1 GB mobil internet paketi, sadece T26 numaralı Öncelikli İller_100 MB tarifesi ve 
kampanya dahilindeki tüm cihazlar ile birlikte seçilebilecektir. 

 
TABLO F: CİHAZ SEÇENEKLERİ TABLOSU  
 

Cihaz 
Modeli 

No 
Cihaz Marka Cihaz Model 

KDV 
Dahil 
Aylık 
Cihaz 
Taksit 
Bedeli  

KDV Dahil 
Aylık Cihaz 

Taksit 
Bedeli  

KDV Dahil 
Toplam cihaz 

bedeli  

KDV Dahil 
Toplam cihaz 

bedeli  

  

  

  

  

  

(24 
Fatura 
dönemi 

için) 

(12 Fatura 
dönemi 

için) 

(24 Fatura 
dönemi için) 

(12 Fatura 
dönemi için) 

Limit Puan 

C1 HTC  DESIRE 820 55,29 ₺ 101,25 ₺ 1.326,96 ₺ 1.215 ₺ 1.101,00 

C2 HTC DESIRE 626 50,76 ₺ 92,71 ₺ 1.218,24 ₺ 1.112,52 ₺ 1.005,00 

C3 LG G3 16GB 70,82 ₺ 129,70 ₺ 1.699,68 ₺ 1.556,40 ₺ 1.410,29 

C4 LG G4 92,14 ₺ 166,09 ₺ 2.211,44 ₺ 1,993,00 ₺ 1.772,77 

C5 LG G4C 36,05 ₺ 65,32 ₺ 865,20₺ 783,84 ₺ 701,50 

C6 
GENERAL 
MOBILE 

4G ANDROID 
ONE 

39,48 ₺ 71,17 ₺ 947,52 ₺ 854,04 ₺ 759,64 

C7 LENOVO A1000 15,00 ₺ 27,00 ₺ 360,00 ₺ 324,00 ₺ 400 

C8 LG  G4 BEAT 53,86 ₺ 97,09 ₺ 1.292,64 ₺ 1.165,08 ₺ 1.036,30 

C9 SONY XPERIA M5 72,83 ₺ 133,03 ₺ 1.747,92 ₺ 1.596,36 ₺ 1442 
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TABLO G: EK PAKET TABLOSU 
 

Cihaz Marka Cihaz Model 
Cihaz Modeline Göre Hatta 

Tanımlanacak Ek Mobil 
İnternet Paketi 

Ek Mobil İnternet Paketi Süre 

GENERAL 
MOBILE  

4G ANDROID 
ONE 

Turbo 1 GB* 1 AY 

HTC  DESİRE 820 Turbo 5 GB* 1 AY 

HTC DESİRE 626 Turbo 5 GB* 1 AY 

LG G3 16GB Turbo 6 GB* 1 AY 

LG G4 Turbo 6 GB* 1 AY 

LG G4C Turbo 5 GB* 1 AY 

LENOVO  A1000 Turbo 1 GB* 1 AY 

LG  G4 BEAT Turbo 5 GB* 1 AY 

SONY XPERIA M5 Turbo 6 GB* 1 AY 

(*): Turbo 1GB, Turbo 5 GB, Turbo 6 GB ve Turbo 10 GB Ek Paketleri kapsamındaki mobil internet miktarının ilgili aylık 
ücretsiz süre içinde tamamen kullanılması ve abonenin ilgili hatlarına tanımlı olan başka mobil internet paketi OLMAMASI 
durumunda paket aşım ücreti yansıtılmayacak, ancak adil kullanım politikası gereği 3G internet hızı 1kbps’a düşürülecek 
ve bu süre içerisinde paket aşım ücreti uygulanmayacaktır. İlgili aylık ücretsiz süre bittikten sonra Ek Paketin tekrar 
aktiflenmesi ve/veya aynı fatura dönemi içerisinde başka bir mobil internet paketi daha alınması durumlarında sunulan 
hizmet hızı mevcut haline geri dönecektir.  
Turbo 1GB, Turbo 5 GB, Turbo 6 GB ve Turbo 10 GB Ek Paketleri kapsamındaki mobil internet miktarının ilgili aylık 
ücretsiz süre içinde tamamen kullanılması ve abonenin Hattına tanımlı başka mobil internet paketi OLMASI durumunda ise 
öncelikli kullanım söz konusu mobil internet paketinden yapılacak ve bu paketin de tamamen kullanılması halinde adil 
kullanım politikası gereği 3G internet hızı 1kbps’a düşürülecek ve bu süre içerisinde paket aşım ücreti uygulanmayacaktır. 
Aynı fatura dönemi içerisinde başka bir mobil internet paketi daha alınması durumlarında sunulan hizmet hızı mevcut 
haline geri dönecektir.  

 
2. Kampanya ile faydalanmak istediğimiz Hatlarımız ve her bir hattımıza tanımlanmasını talep ettiğimiz Tarife veya Mobil 

İnternet Paketi Numarası, seçtiğimiz Cihazın numarası, seçtiğimiz taahhüt süresi, tercih ediliyorsa banka kredisi ile 

ödeme tipi talebi ve tercih ediliyorsa Limitinde Duran Paketi talebi aşağıdaki tabloda belirtilmelidir;  

Hat 
Numarası 

Seçilen 
Cihaz 

Numarası  
 

Seçilen 
Tarife 
Paketi 

Numarası 

Seçilen Mobil 
İnternet Paket 

Numarası 

Seçilen 
taahhüt 
süresi 
(fatura 

dönemi) 

Limitinde Duran 
Paketi de talep 
ediliyorsa bu 

kolon (X) işareti 
ile 

doldurulmalıdır.                  

Ödeme Tipi olarak 
Banka kredisi 

tercih edildiğinde 
bu kolon (X) 

işareti ile 
doldurulmalıdır. 
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3. Kampanya katılım kanalı beyanı: 

 

İşbu Kampanyaya Turkcell Kurumsal Satış Yöneticisi aracılığıyla katılıyorum.  

 
 İşbu Kampanyaya Turkcell İletişim Merkezi üzerinden katılıyorum. 

 

 

4. Kampanya kapsamında Cihaz teslim alacak kişinin:  

  Adı/Soyadı: 
 
  Adresi: 

 
 

FİRMA ÜNVANI:   

 

ADRES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 

 
HAT EKLEME TALEP FORMU  

 
İşbu Hat Ekleme Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal Akıllı Telefon Kampanya 
Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm 
hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
A. İşbu Kampanya kapsamındaki hatlarımıza ilave olarak ……(….) adet Hattımızı da Kampanya kapsamına dahil 

etmek istediğimizi, bu hatları ve her bir hattımıza tanımlanmasını talep ettiğimiz Tarife veya Mobil İnternet Paketi 
numarasını, tercih ettiğimiz Cihaz numarasını , tercih ediliyorsa banka kredisi ile ödeme tipi talebi ve tercih 
ediliyorsa Limitinde Duran Paketi talebimizi aşağıdaki tablo/tablolarda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir Hat 
için de işbu Talep Formu imza tarihi itibariyle “Taahhütname”de belirtilen tüm hükümlerin aynen geçerli olacağını 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
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B. Taahhütname kapsamına dahil edilmesini istediğimiz ilave hatlarımız ve her bir Hattımıza tanımlanmasını talep ettiğimiz 

Tarife veya Mobil İnternet Paketi numarası, seçtiğimiz Cihazın numarası, seçtiğimiz taahhüt süresi, tercih ediliyorsa banka 

kredisi ile ödeme tipi talebi ve tercih ediliyorsa Limitinde Duran Paketi talebi aşağıdaki tabloda belirtilmelidir 

Hat 
Numarası 

Seçilen 
Cihaz 

Numarası  
 

Seçilen 
Tarife Paketi 

Numarası 

Seçilen 
Mobil 

İnternet 
Paket 

Numarası 

Seçilen 
taahhüt 
süresi 
(fatura 

dönemi) 

Limitinde Duran 
Paketi de talep 

ediliyorsa bu kolon 
(X) işareti ile 

doldurulmalıdır.                  

Ödeme Tipi olarak 
Banka kredisi 

tercih edildiğinde 
bu kolon (X) işareti 
ile doldurulmalıdır. 

       

       

       

       

       

       

       

 
     

 
İşbu Hat Ekleme Talep Formu tarafımızdan okunarak   …. /…. /……  tarihinde imzalanmıştır. 
 

 
 

 FİRMA ÜNVANI:   

 

 

 ADRES:  

 

 

 
EK-3 

 
PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 

 
İşbu özel koşullar metninin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Kurumsal Akıllı Telefon Kampanya Taahhütnamesi’nin 
(Bundan sonra kısaca “Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm 
ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki 
koşulları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 
 
1. İşbu özel koşullar metninde yer alan “opsiyonel mobil internet paket değişikliği”, opsiyonel mobil internet paketlerin birbirleri 

arasında değiştirilmesi, “Tarife paket değişikliği” ise Tarife Paketlerinin birbirleri arasında değiştirilmesi, “mobil internet 
paket değişikliği” ise, mobil internet paketlerin birbirleri arasında değiştirilmesi olarak anlaşılacaktır. Opsiyonel Mobil 
internet/Mobil İnternet ve Tarife paket değişikliği birlikte kullanıldığında ise “Paket Değişikliği” olarak anılacaktır. Paket 
değişikliği kapsamında cihaz ve/veya taahhüt süresine ilişkin herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. 

2. Paket Değişiklik talebi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi üzerinden alınır.  
3. Opsiyonel Mobil İnternet Paket değişikliği talebinin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni opsiyonel 

Mobil İnternet Paketi kapsamındaki mobil internet miktarı, ilgili hatta tanımlanır. Paket değişikliğinin yapıldığı gün, ilgili 
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hatta yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı da tanımlanarak Hattın Paket değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim 
tarihine kadar hem mevcut Paket hem de geçilen yeni Paket kapsamındaki toplam mobil internet miktarından yararlanması 
sağlanacaktır. Buna karşılık; eski Paketin tam ücreti ile yeni Paketin “(yeni paketin bir fatura dönemlik ücreti/ilgili 
ayın gün sayısı) X (Yeni paketin Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücreti 
Paket değişikliği yapıldıktan sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacaktır. Bu tarihten sonra kalan 
Taahhüt süresince ise her bir fatura döneminde Opsiyonel Mobil İnternet Paketi Eki’ndeki tabloda yer alan Mobil 
İnternet Paketi ücreti ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılacaktır. 

4. Mobil İnternet Paket değişikliği talebinin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamındaki 
mobil internet miktarı ilgili Hatta tanımlanır. Paket değişikliğinin yapıldığı gün, ilgili hatta yeni Paket kapsamındaki mobil 
internet miktarı da tanımlanarak Hattın Paket değişikliğinden sonraki ilk fatura kesim tarihine kadar hem mevcut paket hem 
de geçilen yeni paket kapsamındaki toplam mobil İnternet miktarından yararlanması sağlanacaktır. Buna karşılık; eski 
Paketin tam ücreti ile yeni Paketin “(yeni Paketin bir fatura dönemlik ücreti/ilgili ayın gün sayısı) X (Yeni Paketin 
Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücreti Paket değişikliği yapıldıktan 
sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacaktır. Bu tarihten sonra kalan Taahhüt süresince ise her bir 
fatura döneminde Ek-1’de ilgili tabloda yer alan Mobil İnternet Paketi ücreti ilgili Hatların Mobil İletişim Hizmet 
Faturalarına yansıtılacaktır. 

5. Tarife paket değişikliği talebinin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Tarife Paketi, tanımlama 
yapılmasını takip eden ilk fatura kesim tarihinde ilgili hatta tanımlanır. Tanımlama yapılmasını takip eden ikinci faturaya 
seçilen yeni Tarife Paketinin güncel ücreti yansıtılır.  

6. Paket Değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacaktır. Taahhütname kapsamında teslim edilen cihazın bedelinin 
taahhüt süresinden kalan fatura dönemleri için taksitleri her halükarda ilgili Hatta yansıtılmaya devam edecektir. 

7. Paket Değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 fatura dönemi geçmesi 
gerekmektedir. Paket Değişikliği için Paket aktivasyonunun üzerinden en az 1 fatura dönemi geçmesi gerekmektedir. 

8. Kampanya kapsamında sadece ilgili cihazın birlikte seçilebildiği Mobil İnternet Paketleri (ilgili Opsiyonel Mobil İnternet 
Paketleri Eki’nde belirtilen koşullara uygun olarak) arasında Paket Değişikliği yapılabilecektir. 

9. Alt pakete doğru Tarife paket değişikliği ve mobil internet paket değişikliği taahhüt süresince sadece 1 kere, üst pakete 
doğru ise sınırsız kere yapılabilir. Başka bir deyişle alt paket doğru taahhüt süresince hem Tarife paket değişikliği hem de 
mobil internet paket değişikliği yapılamaz. 

10. Esnaf Mini+ 1GB, Esnaf Midi+1GB veya Esnaf Maksi +2GB paketleri sadece kendi arasında, Platinum Business Star 
İndirimli, Süper Star İndirimli, Full Avantaj İndirimli ve Süper Avantaj İndirimli paketleri sadece kendi arasında, Platinum 
Business Star Yarı Yarıya, Süper Star Yarı Yarıya, Full Avantaj Yarı Yarıya, Süper Avantaj Yarı Yarıya, Full Eko Yarı 
Yarıya ve Süper Eko Yarı Yarıya paketleri sadece kendi arasında geçiş yapabileceklerdir.   

11. Kampanya Taahhütnamesi’nin 33. maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi ve opsiyonel mobil internet paketi 
tercih edilmesi durumunda, her bir Hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, seçilen Kampanya Paketi ve opsiyonel 
Mobil Internet/SMS Paketi kapsamında aboneye ilgili Kampanya Paketinin Hatta ilk tanımlandığı tarihten söz 
konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar ilgili Kampanya Paketi için sağlanan ve 33. Maddede belirtilen indirim 
bedelleri toplamının (Örneğin, 2GB Paketten 5GB Turbo Pakete 3. fatura döneminde geçildiği durumda, ilk 3 fatura 
dönemi için cezai şart hesaplaması 2GB Paket kapsamında sağlanan faydaya göre, kalan aylar için ise 5GB Turbo 
Paket kapsamında sağlanan faydaya göre yapılacaktır.), veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz 
konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödememiz gereken KDV, ÖİV 
dahil Tarife/Mobil İnternet Paketi ve tercih edildiyse, opsiyonel Mobil İnternet Paketi bedelleri toplamının 
Taahhütnamenin 34. Maddesinde bedellerle birlikte abonenin ilgili Hattının Mobil İletişim Hizmet faturasına söz 
konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu Kampanyadan otomatik olarak 
çıkarılacaktır.  
 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
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