
 

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ  
 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
  

 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır)  08.11.2011 tarihinden itibaren 
düzenlemekte olduğu 1 Mbit/s Hız Sınırlı Kontratlı İnternet Paketi Kampanyası’ndan (Bundan böyle “Kampanya” 
olarak anılacaktır.) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 

  
1- İşbu Kampanyaya sadece, internet ve data iletiminde kullanılan Mobil geniş bant ve HSCSD hatlarımızı 

dahil edebileceğimizi,  
2- İşbu Taahhütnamenin imzası ile birlikte Kampanya kapsamına dâhil edeceğimiz adımıza kayıtlı faturalı 

Hattı/Hatları (“Hat/Hatlar”) Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirdiğimizi ve söz konusu her bir hatta 1 Mbit/s Hız 
Sınırlı İnternet Paketi’nin (“Paket”) Taahhütname imzalatıldıktan sonra TURKCELL tarafından sisteme 
tanımlanması akabinde 24 fatura dönemi süresince (“Taahhüt Süresi”) tanımlanacağını, Paketlerin, işbu 
Taahhütnamenin imzalanmasından sonra ilgili her bir Hattımıza ücretsiz olarak gönderilecek olan 
aktivasyon mesajından sonra Taahhüt Süresince tanımlanacağını, Taahhüt Süresinin 24 fatura dönemi 
ile, seçilen Mobil Internet Paketinin tanımlanmasından ilk fatura kesim tarihine kadar geçen gün 
bazında sürenin toplamından oluşacağını, Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Paketin Taahhüt 
Süresi boyunca ilgili her bir Hattımızın fatura kesim tarihinde yenileneceğini ve Taahhüt Süresi 
sonunda Kampanyanın ilgili Hat için sona ereceğini,  

3- Seçtiğimiz her bir Paketin tutarının, Taahhüt Süresince Hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına her bir 
fatura döneminde yansıtılacağını, bu doğrultuda (i) “(Paket ücreti/ ilgili ayın gün sayısı) X (Paketin 
Hatta aktif tanımlı olduğu gün sayısı)” şeklinde hesaplanarak bulunacak ücretin Paketin tanımlandığı 
günden ilk fatura dönemine kadar olan süreye karşılık olarak ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına ve (ii) 
Ek-1’in (A) bendindeki tabloda yer alan Paket ücretinin Paketin tanımlandığı günden sonraki ilk fatura 
döneminden itibaren Taahhüt Süresi içindeki her bir fatura dönemi için yansıtılacağını, 

4- Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz her bir Hattımıza tanımlanan Paket kapsamında Taahhüt Süresince 
limitsiz mobil internet kullanımına (alınan ve gönderilen data) hak kazandığımızı, sözkonusu Limitsiz 
kullanımın üst hız limitinin 1 Mbit/s olduğunu, paket kapsamında hatlarımıza aşım bedeli uygulanmayacağını, 
sözkonusu paket ile birlikte farklı bir mobil internet paketi (yurtdışı ve yurtiçi olmasından bağımsız olarak) 
alamayacağımızı bildiğimizi, TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde 
kapsamı ile sınırlı olduğunu, Kampanya kapsamındaki Paketi, Taahhüt Süresince Ek-1’de belirtilen 
Hatlarla birlikte kullanmakla yükümlü olduğumuzu ve her bir Hattımıza tanımlanan Paketi Taahhüt 
Süresi boyunca değiştirme talebinde bulunmayacağımızı bildiğimizi,   

5- İşbu Kampanya kapsamında her bir fatura döneminde yansıtılacak olan Paket tutarına, KDV, ÖİV dahil,  
her bir fatura dönemine ait limitsiz mobil internet kullanım bedelinin dahil olduğunu, ayrıca Ek-1’de 
belirtilen Kampanyaya dahil ettiğimiz adımıza kayıtlı hattın yeni tesis hat olması durumunda, 
www.turkcell.com.tr adresinde yer alan yeni tesis hat vergilerinin (Yeni Tesis Özel İletişim Vergisi, 
Telsiz Kullanım Ücreti, Telsiz Ruhsatname Ücreti) de ayrıca her bir fatura döneminde Hattımıza 
yansıtılacağını, 

6- İşbu Taahhütname konusu Paketin sadece yurtiçinde kullanılabileceğini, yurtdışındaki 
kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Uluslararası Dolaşım Tarifesi 
üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini,  

7- Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza ait abonelik 
sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple 
feshetmeyeceğimizi, hattımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde 
bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri 
veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hatlarımızı geçici veya kesin 
olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, 
Kampanyaya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize 
kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu 
hatlara ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı,  

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


 

İMZA/KAŞE: 
 

8- Kampanya kapsamındaki her bir Paketin Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e 
yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, 1 Mbit/s Hız Sınırlı Internet Paketi’nin yine Ek-1’de belirtilen her 
bir Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen 
söz konusu güncel(kampanya dışı) “1 Mbit/s Hız Sınırlı Internet Paket bedeli”nin her fatura döneminde 
Ek-1’de belirtilen her bir Hattımızın faturasına yansıtılacağını,  

9- İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de bildirmiş olduğumuz Hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi, bu 
doğrultuda ilave hat talebimizi TURKCELL’e işbu Taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan “Hat Ekleme Formu”nu 
doldurarak beyan edeceğimizi, bu madde kapsamında Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hat için işbu 
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını, 

10- 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 durumunda, işbu Kampanyadan otomatik 
olarak çıkarılacağımızı (TURKCELL’in ilk ihlalde bu maddeye istinaden kampanyadan çıkarma hakkını 
kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.), 

11- 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 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. 

 
12- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve 

Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı,  
13- Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket bedeline yansıtılacağını ve 

Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
14- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 

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

15- 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, 

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

 
17- 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, 

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


 

İMZA/KAŞE: 
 

18- 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. 
 
 
EKLER: 
Ek-1: Başvuru Formu 
Ek-2: Hat Ekleme Formu 
 
 
 
ŞİRKET Ünvanı: 
 
 
 
Adres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

İMZA/KAŞE: 
 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz 1 Mbit/s Hız Sınırlı Kontratlı İnternet Paketi 
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.  “Kampanya” kapsamında yer alan 1 Mbit/s Hız Sınırlı Kontratlı Internet Paket’i içeriği ve bedeli aşağıdaki 
gibidir: 

 

Paket Kapsamındaki 
Mobil Internet Miktarı 

 

Her bir fatura dönemi için yansıtılacak 
Paket bedeli** 

Limitsiz* 199 TL (YüzdoksandokuzTürkLirası) 

*1 Mbit/s üst hız limitini geçemeyecek şekilde Paket kapsamında data kullanım sınırı yoktur.  
**Paket bedeline KDV ve ÖİV dahildir. 

 
B. Paket tanımlanacak hat numaraları aşağıdaki tabloda eksiksiz olarak belirtilmelidir: 
 

 Paket Tanımlanacak 
Hat Numarası 

 Paket Tanımlanacak 
Hat Numarası 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 
 
 
 
 
 
ŞİRKET Ünvanı:  

 
 
 
 



 

İMZA/KAŞE: 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz 1 Mbit/s Hız Sınırlı Kontratlı Internet Paketli 
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 aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de 
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
Aşağıdaki tabloya; her bir Paket’in tanımlanacağı ilave hat numaraları yazılmalıdır: 
 

 Paket Tanımlanacak 
Hat Numarası 

 Paket Tanımlanacak 
Hat Numarası 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 
 
 
 
 
 
 

 

ŞİRKET Ünvanı:   

 

 
 
 


