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KURUMSAL T11 İLE BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ  
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Taahhütname içinde “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 07.06.2012 
tarihinden itibaren düzenlenmekte olan “Kurumsal T11 ile BasKonuş Kampanyası”ndan (Taahhütname içinde 
“Kampanya” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
 
1. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz adımıza kayıtlı faturalı hattı/hatları 

(“Hat/Hatlar”) Ek-1’deki Başvuru Formu’nda beyan ettiğimizi, bu hatların her birine BasKonuş 
Servisi’nin  işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra ilgili her bir Hattmıza ücretsiz olarak 
gönderilecek aktivasyon mesajından sonra Ek-1’deki seçimimize bağlı olarak değişen şekilde 12 
veya 24 ay boyunca (“Taahhüt Süresi”) tanımlanacağını ve Kampanya kapsamında Servis 
tanımlanan her bir hattımız için yurtiçinde, Turkcell şebekesi içinde sınırsız BasKonuş Servis (BasKonuş 
Servisi, abonelerin tek bir tuşa basılı tutarak, tek bir kişi ile ya da önceden yaratılan gruplar  ile aynı anda, 
kendi aralarında sınırsız sesli mesajlaşma yapmalarına olanak veren bir servistir ve “Servis” olarak 
anılacaktır.) kullanımına ve 1 (bir) adet T11 model cihaza (bundan sonra kısaca “Cihaz” olarak ifade 
edilecektir.) hak kazandığımızı, Servisi sadece bu Servisi destekleyen cihazlarla kullanabileceğimizi ve 
Servisi kullanabilmek için, aranan abonenin de arayan abone ile aynı koşulları sağlaması gerektiğini 
bildiğimizi, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile 
sınırlı olduğunu,  
 

2. Kampanya kapsamındaki Servis ve Cihazın Ek-1’de belirtilen KDV, ÖİV tüm vergiler dahil toplam 
bedelinin Taahhütnamede “Paket Bedeli” olarak anılacağını ve söz konusu Paket bedeline, 
yurtiçinde sınırsız BasKonuş Servis kullanımının ve işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtilen her 
bir hat için hak kazanacağımız Cihazın aylık temlik tutarının dahil olduğunu, Paket Bedelinin Ek-
1’de beyan edilen her bir bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına Taahhüt Süresince aylık olarak 
yansıtılacağını, tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, aylık Paket 
Bedelinin, ilgili hatların o ayki faturasına tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya 
konusu faydadan herhalukarda Taahhüt Süresince faydalanacağımızı bildiğimizi,  

 
3. Kampanya kapsamında her bir hattımız için teslim alacağımız Cihaz karşılığında tahakkuk eden 

alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle teslim 
alacağımız her bir Cihazın temlik bedelinin, TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili 
Mobil İletişim Hizmet faturasına her ay “Turkcell BasKonuş Servis Bedeli”nden ayrı bir kalem 
(“Kurumsal Baskonus Cihaz Bedeli”) olarak yansıtılacağını ve söz konusu tutarı eksiksiz olarak 
ödeyeceğimizi,  

 
4. İşbu Kampanya kapsamında distribütörün Cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini ve 

fakat söz konusu fatura karşılığında distibütöre herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, distribütöre 
herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL’in herhangi bir 
sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda TURKCEL’den iade ve benzeri taleplerde 
bulunmayacağımızı,  

 
5. İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir Cihazın TURKCELL adına ilgili distribütör tarafından işbu 

Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Servisin TURKCELL tarafından Kampanyaya tanımlanması 
akabinde, Cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla ve Kampanyaya dahil olan abonelere 
gönderilen aktivasyon mesaj sırasına göre tarafımıza Teslim Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini,  

 
6. İşbu Taahhütname kapsamında distribütörden teslim alacağımız her bir Cihazın çalışır halde 

bulundurulmasından ve Cihazların montajından kaynaklı oluşabilecek her türlü maliyetin 
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tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 
ayrıca işbu Kampanya kapsamındaki Cihazın stoklarla sınırlı olduğunu bildiğimizi, 

 
7. İşbu Kampanya kapsamında teslim edilecek olan her bir Cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar 

görmesi ve sair durumlarda da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz 
yükümlülüklerimizin (ödeme yükümlülüğü dahil) aynen devam edeceğini,  

 
8. İşbu Kampanya kapsamında Ek-1’de belirtmiş olduğumuz hatlarımıza 1. Madde kapsamında 

yansıtılacak olan bedeller haricinde, bu hatlarla yapacağımız yurtiçi görüşmelerin, SMS (Short 
Message Service), WAP (Wireless Application Protokocol), diğer APN (Access Point Name) ve 
yurtdışı kullanımlar ile sair kullanım ve hizmetlerin ilgili her bir hattın içinde bulunduğu mevcut 
tarife/tarifeler üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, 

 
9. Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımıza ait 

abonelik sözleşmesini, hattın/hatların 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair 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, 

  
10. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de bildirmiş olduğumuz hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi, 

bu doğrultuda ilave hat talebimizi TURKCELL’e işbu Taahhütnamenin Ek-2’si ile beyan 
edeceğimizi, bu madde kapsamında Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hat için işbu 
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını,  

 
11. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 

ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden “Kampanya”dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş 
olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz (TURKCELL’in ilk 
ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu 
haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için tarafımızdan 
verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının 
ve/veya Kampanyanın suistimal edildiğinin tespit edilmesi halinde, her bir hattımız için ayrı ayrı 
hesaplanmak üzere, Servisin hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği 
tarihe kadar TURKCELL tarafından Servis için sağlanan aylık KDV, ÖİV dahil 12 ay taahhütle 
alınan Servis için 2,7 TL’lik, 24 ay taahhütle alınan Servis için 4,1 TL’lik indirim bedelinin söz 
konusu aykırılığı takip eden fatura döneminde “Kurumsal Baskonus Paket Cayma” olarak ilgili her 
bir hattımızın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde 
yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 
 

12. İşbu Taahhütnamenin 11. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız 
için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, sözkonusu aykırılık tarihinden itibaren    ödememiz gereken 
vergiler dâhil kalan cihaz temlik tutarları toplamı söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde 
“Kurumsal BasKonuş Paket Cayma” olarak ilgili her bir hattımızın Kampanyanın iptalinden 
sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu 
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cihaz taksit tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, işbu Taahhütnamenin imza tarihi 
itibariyle Kampanya kapsamındaki cihazların KDV dahil toplam bedelinin 12 ay  taahhütle alınan 
Cihaz için 402 TL, 24 ay  taahhütle alınan Cihaz için ise 420 TL olduğunu, 
 

13. İşbu Taahhütname kapsamındaki  Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı 
olarak bildirmediğimiz müddetçe, Servisin tarafımıza  tanımlanmaya devam etmesini talep 
ettiğimizi ve bu tanımlamaya onay verdiğimiz ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde yer 
alan güncel, faturalı hatlar için geçerli olan “BasKonus servisi bedeli”nin EK-1’de belirtilen her bir 
hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına aylık olarak yansıtılacağını, ancak bu durumun 
Kampanya kapsamında ücretsiz Cihaz kazanmamız sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle 
Taahhüt Süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL’den Taahhütname kapsamındaki 
faydalara ilişkin herhangi bir talebimizin olmayacağını,   
 

14. Paket tanımlaması yapılmış olan Hatlarımızı üçüncü bir kişiye devretmek istememiz halinde, Hattı 
devralacak kişinin (Taahhütnamede “Devir Alan” olarak anılacaktır) işbu Kampanya koşullarına 
uygun olan bir kurumsal abone olması ve bu kişinin Hatta tanımlanmış olan kampanya paketini de 
devralmak istemesi durumunda Devir Alan ile birlikte, Kampanya devrine ilişkin talebimizi de 
içerecek şekilde “Kurumsal Hat Devir Formu ve Eki”ni imzalayacağımızı; söz konusu Paketin, 
Kampanya Devir Formu ve Ek’inin imzalanması akabinde TURKCELL tarafından sisteme gereken 
tanımlamalar yapıldıktan sonra geri kalan Taahhüt Süresince devralınmış olan Hatta 
tanımlanmaya devam edeceğini; Devir Alanın işbu taahhütname, Kurumsal Hat Devir Formu ve 
Ekinde yer alan hükümlere uyacağını; uymadığı takdirde bu sonuçlardan (Taahhütname uyarınca 
ödenmesi gereken tutarlar da dahil olmak üzere) Türk Borçlar Kanunu madde 128 uyarınca 
sorumlu olduğumuzu bildiğimizi, 
 

15. 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. 

 
16. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket bedellerine yansıtılacağını ve 

Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
 

17. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 
BasKonuş Servisini yurtdışında kullanamayacağımızı bildiğimizi,  

 
18. Kampanya kapsamındaki BasKonuş Servisinin 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 

 

 

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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19. 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,  

 
20. 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, 

 
21. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru 

olduğunu, 
 

22. 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, 

 
23. 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 tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 
 
 
Ek-1: Başvuru Formu 
Ek-2: Hat Ekleme Formu  
 
 
 
Şirket Unvanı: 
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EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal T11 ile BasKonuş 
Kampanya 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. Kurumsal Bas Konuş Kampanyası kapsamında Taahhüt Süresine göre değişen şekilde tüm 

vergiler dahil bedeller aşağıdaki gibidir;  

Aylık BasKonuş 
Servisi bedeli 

Aylık Cihaz taksit bedeli Aylık Toplam Paket Bedeli Taahhüt süresi 

11,9 TL 
 

33,5 TL 
 

45,4 TL 
 

12 ay 

10,5 TL 
 

17,5 TL 
 

28 TL 
 

24 ay 

 
B. Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz hat numaraları ve her bir hat için geçerli 

olmasını istediğimiz Taahhüt Süresi seçimimiz aşağıya eklenmelidir:  

C. Kampanya kapsamında “cihazı/cihazları” teslim alacak kişinin: 

  Adı/Soyadı: 
 

Adresi: 
 

ŞİRKET ÜNVANI:   

 
 

Hat Numaraları Seçilen Taahhüt Süresi 
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EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal T11 ile 
BasKonuş Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile 
birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Hat Ekleme Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm 
hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 
“Taahhütname”de belirterek işbu Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz hatlara ilave olarak, aşağıda 
belirttiğimiz hattı/hatları da Kampanyaya dahil ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de 
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  

 
Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istenen ilave her bir hat numarası ve her bir 
ilave hat için geçerli olmasını istediğimiz Taahhüt Süresi seçimimiz yazılmalıdır: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşbu Hat Ekleme Formu tarafımızdan okunarak   …. /…. /……  tarihinde imzalanmıştır. 
 
 
 
ŞİRKET UNVANI:  
 
 
 

Hat Numaraları Seçilen Taahhüt Süresi 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


