
KONTRATLI KAMU 1000 PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca “TURKCELL” olarak anılacaktır)’nin 30 
Eylül 2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu “Kontratlı Kamu 1000 Plus Kampanyası”ndan (İşbu 
Taahhütnamede kısaca “Kampanya” olarak anılacaktır.) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak 
istememiz sebebiyle;  

 
1. Kampanya kapsamında dahil etmek istediğimiz üzerimize kayıtlı hatları işbu Taahhütnamenin 

Ek-1’inde belirttiğimizi, bu hatların her birine Kamu 1000 Plus Tarifesi’nin (İşbu 
Taahhütnamede kısaca “Tarife” olarak ifade edilecektir.) TURKCELL tarafından “Kampanya 
katılım onay mesajı” gönderilmesini takiben 12 fatura dönemi (İşbu Taahhütnamede kısaca 
“taahhüt süresi” olarak ifade edilecektir.) boyunca her ay ilgili hatlarımıza tanımlanacağını, 
söz konusu onay mesajının gelmesini takip eden ilk fatura dönemi itibariyle Kampanya’ya 
katılmış olacağımızı, Ek-1’de belirtilen aylık indirimli Tarife ücretinin, söz konusu her bir 
hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Tarife’nin TURKCELL tarafından tanımlandığı tarihten 
itibaren 12 (oniki) fatura dönemi süresince aylık olarak yansıtılacağını,  

 
2. Kampanya kapsamında her bir hattımıza tanımlanan Tarife’nin Ek-1’deki aylık bedelinin, işbu 

Taahhütnamenin imzalandığı tarihte www.turkcell.com.tr’de yeralan Tarife bedelinin 
%17(yüzdeonyedi) oranında indirimli bedeli olduğunu, Ek-1’de yer alan sözkonusu aylık bedellerin 
ve Tarife kapsamının taahhüt süresi içinde değişebileceğini ve bu güncel bedellerin ve Tarife 
kapsamının makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 
işbu Kampanya konusu Tarifenin aylık sabit ücretlerinin taahhüt süresi içinde değişmesi 
durumunda %17(yüzdeonyedi) oranındaki indirimin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan 
güncel Tarife aylık sabit bedeli üzerinden hesaplanarak her bir hattın fatursına 
yansıtılacağını, bu kapsamda taahhüt süresi içinde Tarife bedelinin aydan aya farklılık 
gösterebileceğini bildiğimizi  
 

3. Tarife kapsamında Ek-1’de yer alan miktarlarda ve sadece yurtiçinde Ek-1’de belirlenen yönlere 
doğru kullanılmak üzere konuşma süresine hak kazanacağımızı, Tarife kapsamındaki söz konusu 
dakikaların yarışma servisleri, sohbet hatları, 444’le başlayan numaralar hariç olmak üzere bilgi ve 
danışma numaraları, tüm katma değerli hizmet sunulan numaralar ve özel servis numaralarına 
doğru yapılan aramalar ve konferans konuşmaları için kullanılamayacağını bildiğimizi, 
TURKCELL’in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı 
olduğunu 
 

4.  Taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hat/larımıza 
ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair 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 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, bu hallere aykırı davranmamız 
halinde işbu Taahhütnamenin 8. maddesinin uygulama alanı bulacağını, 
 

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


5. Tarife kapsamındaki aylık konuşma süreleri, SMS ve mobil internet kullanım miktarlarını 
kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin 
indirimi, iadesi veya bir sonraki fatura dönemine devri gibi herhangi bir talebimizin 
olmayacağını, söz konusu konuşma sürelerini başkaca herhangi bir hatta devretme 
hakkımızın bulunmadığını,  
 

6. İşbu taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz her bir hatta tanımlanan Tarife 
kapsamındaki a) aylık mobil internet miktarının aşılması halinde söz konusu kullanımı aşan 
kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV ve ÖİV dahil 0,05 TL/MB, (b) aylık ücretsiz konuşma 
sürelerinin aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin KDV ve ÖİV dahil 0,24 
TL/DK, (c) aylık kısa mesajların aşılması halinde ise KDV ve ÖİV dahil 0,415 TL/SMS 
üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, bunun yanında söz 
konusu aşım bedellerinin değişebileceğini ve bu güncel aşım bedellerinin makul bir süre 
öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, 

 
7. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızın, Tarife kapsamı dışında 

kalan her türlü yurtiçi ve/veya yurtdışı kullanımının her bir hattın içinde bulunduğu mevcut 
tarife üzerinden Tarife bedeli dışında ayrıca ücretlendirileceğini, 

 
8. 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 taşımamız/3. bir kişiye devretmemiz ve/veya Tarife bedelinin 
yansıtıldığı Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme 
tarihinde ödemememiz durumunda (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya 
Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 
yorumlanmayacaktır.), her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Tarife’nin 
TURKCELL tarafından tanımlandığı tarihten aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar geçen süre 
içerisinde ilgili hatlara tanımlanmış, %17’lik indirime denk gelen toplam tutarın ilgili 
hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet faturalarına yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik 
olarak çıkarılacağımızı, 

 
9. İşbu Kampanya kapsamında EK-1’de bildirmiş olduğumuz hatlarımıza yeni hatlar ilave 

edebileceğimizi, bu doğrultuda ilave hat talebimizi işbu Taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan 
“Hat Ekleme Formu”nu doldurarak TURKCELL’e beyan edeceğimizi, Kampanyaya dahil 
ettiğimiz her bir hat için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını,  

 
10. İşbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Ofisten Ofise, Ofisten Cebe kullanan ve/veya 

Taahhütlü indirim Kampanyalarından yararlanan ve/veya Dijital FCT(sabit cep terminali/SCT) 
veya Analog FCT cihazlarında kullanılan hatlarımızı işbu Taahhütname konusu Kampanyaya 
dahil edemeyeceğimizi, bu bağlamda söz konusu şartlara sahip olduğumuz halde işbu 
Kampanyaya katılmış olmamız halinde Kampanyadan çıkarılarak söz konusu aykırılığın 
gerçekleştiği hatların otomatik olarak Kamu 1000 Plus paketine geçirileceğini ve bu ihlaller 
süresince hatlar üzerinden gerçekleşen Tarife kapsamındaki tüm kullanımlarımızın 
www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Kamu 1000 Plus paket bedeli üzerinden 
hesaplanmak ve söz konusu süre içerisinde tahsil edilen Tarife bedellerinin bu tutardan 
çıkarılması suretiyle bulunacak tutarın ilgili hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet faturalarına 
yansıtılacağını,  

 

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


11. İşbu Taahhütname kapsamında Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve 
belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya 
Kampanyanın suistimal edildiğinin ve/veya telekomünikasyon ihtiyacını karşılamak dışında 
kötüye kullanıldığının tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği hatların TURKCELL 
tarafından otomatik olarak İşteTarife tarifesine geçirileceğini ve bu ihlaller süresince anılan 
hatlar üzerinden gerçekleşen, Tarife kapsamındaki tüm kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan güncel İşteTarife tarifesi üzerinden hesaplanmak ve söz konusu süre 
içerisinde tahsil edilen Tarife bedellerinin bu tutardan çıkarılması suretiyle bulunacak tutarın 
ilgili hatlarımızın Mobil İletişim Hizmet faturalarına yansıtılacağını,  

12. Taahhüt süresi sonunda Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir hattımıza aksi yazılı olarak 
bildirilmedikçe otomatik olarak “Kamu 1000 Plus Opsiyonu”nun tanımlanacağını, bu kapsamda 
www.turkcell.com.tr adresindeki güncel opsiyon sabit bedelinin ilgili her bir hattın Mobil İletişim 
Hizmet Faturasına yansıtılacağını, sözkonusu opsiyonu dilediğimiz zaman iptal ettirebileceğimizi,  
 

13. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi 
ve Kampanya kapsamındaki taahhüt süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

 
14. Kampanya kapsamındaki Tarifenin kapsam, şart, ücret ve istisnalarının neler olduğunu 

bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı 
olduğumuzu,   

 
15. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Tarife ve Tarife aşım bedellerine 

yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
 

16. 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,  

 
17. 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, 

 
18. 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, 

 
19. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımızda kalacak olan 

işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı 
taraflarca karşılanacağını,  
 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır. 

EK-1: Başvuru Formu 
EK-2: Hat Ekleme Formu 
 

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


UNVAN:  

 

ADRES:  

 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-1 

BAŞVURU FORMU   

İşbu Başvuru Formunun ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kontratlı Kamu 1000 Plus 
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 kapsamındaki Tarifenin içeriği ve aylık indirimli bedeli aşağıdaki gibidir;  

%17 İndirimli Aylık KDV, 
ÖİV dahil ücret* 

Tarife kapsamındaki konuşma süresi 
 

49 TL (KırkdokuzTürkLirası) 1000 dakika her yöne, 250 SMS, 250 MB 

 

B. Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat numarası eklenmelidir: 

 Hat No:  Hat No  Hat No 

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

5  10  15  

 
      
 
 

UNVAN:  

 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EK-2 

HAT EKLEME FORMU 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kontratlı Kamu 1000 Plus 
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. 

 

A. “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 “Taahhütname”de belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt 
ederiz.  

 

B. Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istenen ilave her bir hat numarası 

yazılmalıdır: 

 

 Hat No:  Hat No  Hat No 

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

5  10  15  

 

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

 

 

UNVAN:  

 

YETKİLİ İMZA/İMZALAR: 

 

 


