
 

İŞTEYAKINLARIM SEÇENEĞİ BAŞVURU VE İPTAL FORMU 

A- ÖZEL KOŞULLAR:  

1- İşte Yakınlarım Seçeneği, hali hazırda Şirketiçi veya Ofis Paketinden herhangi birini alan 

Turkcell kurumsal faturalı hat sahibi abonelerin sözkonusu Şirketiçi veya Ofis Paketleri 

kapsamında hatlarına yüklenmiş olan ve sadece şirketiçi hatları arasında görüşmeleri kapsayan 

aylık dakikaları hiçbir ek ücret ödemeden Ek-1’de beyan ettikleri 3(üç) bireysel Turkcell hattına 

doğru yaptıkları aramalarda da kullanabilmelerini sağlayan ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 

(“Turkcell”) tarafından sunulan bir seçenektir.  

2- İşbu İşteYakınlarım Seçeneği Başvuru ve İptal Formu (“Form”) ile İşteYakınlarım seçeneğinden 

yararlanması veya çıkışı talep edilen hatların ilgili işlemleri, işlemlerin Turkcell tarafından 

sisteme tanımlanmasını takip eden ilk faturalama döneminden itibaren gerçekleşecektir.  

3- İşteYakınlarım seçeneği, başvuru sahibi olan kurumsal abonenin yurtdışından yaptığı 

aramalarda kullanılamaz.   

 

4- İşbu Formun Ek-1’inde belirtilen hatların herhangi birinin abonelik sözleşmesinin, hatların 3. 

kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshedilmesi, ve/veya ödenmemiş 

borçlarından dolayı kesin veya geçici olarak aramaya ve/veya aranmaya kapatılması halinde 

sözkonusu hat(lar) İşteYakınlarım seçeneği kapsamı dışında bırakılacaktır. Bu takdirde 

kurumsal hat sahibi bu seçeneğe dahil etmek istediği hat(lar)ı TURKCELL’e yazılı olarak 

bildirmek zorundadır.  

5- İşteYakınlarım Seçeneği ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.turkcell.com.tr/kurumsal/ adresinden 

ulaşılabilir.  

 

6- TURKCELL, İşteYakınlarım seçeneğine ilişkin ücretler ve diğer koşullarda değişiklik yapma 

hakkını saklı tutar.  

 

7- İşbu Formun ifası ve işbu Form kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilaf hallinde İstanbul 

Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

8- İşbu Formun ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TURKCELL kayıtlarının geçerli, 

bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini; TURKCELL’i yemin teklifinden ber’i kıldığımızı 

ve işbu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında bir yazılı delil 

sözleşmesi olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere 

başvuramayacağımız şeklinde yorumlanamayacağını kabul ve beyan ederiz. 

9- Aşağıda belirtilen adres, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adrestir. Adres 

değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligat 

aşağıda belirtilen adrese gönderilecek ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracaktır. 

 

 

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


 

B- BAŞVURU VE İPTAL SEÇENEKLERİ  

1. Toplu Başvuru*: 

- İşbu Başvuru formu tarihi itibariyle üzerimize kayıtlı Şirketiçi veya Ofis Paketinden yararlanan 

tüm kurumsal faturalı hatların İşteYakınlarım Seçeneği’ne geçirilmesini talep ediyoruz. 

 

2. Başvuru: 

- Sadece ekte belirtilen ve Şirketiçi veya Ofis Paketinden yararlanan kurumsal faturalı 

hatlarımızın İşteYakınlarım Seçeneği’ne geçirilmesini talep ediyoruz. 

 

3. Toplu İptal*: 

- İşbu Başvuru formu tarihi itibariyle üzerimize kayıtlı Şirketiçi veya Ofis Paketinden yararlanan 

tüm kurumsal faturalı hatlarımızın İşteYakınlarım Seçeneği’nden çıkarılmasını talep ediyoruz. 

 

4. İptal: 
 
Sadece ekte belirtilen ve Şirketiçi veya Ofis Paketinden yararlanan kurumsal faturalı 
hatlarımızın İşteYakınlarım Seçeneği’nden çıkarılmasını talep ediyoruz.   
 
*: “Toplu İptal” ve “Toplu Başvuru” kutucuklarının beraber işaretlenmesi durumunda 
işbu form geçersiz sayılacaktır. 

 
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 ve beyan eder, 
formda yer alan talebimize istinaden gerekli işlemlerin yapılmasını rica ederiz.  

 
Firma bilgileri: 
Firma Unvanı: ……………………………………………………………..…………… 
Firma Adresi: ………………… ………………………………………………………. 
Vergi Dairesi :.................................................................................................................... 
Vergi No: .........................................................................................................................  
 
Yetkili/Yetkililerin Bilgileri: 
Adı-Soyadı :..................................................................................................................... 
Kimlik Tipi:…………………………............................................................................ 
Kimlik No:...................................................................................................................... 
Vekaletname/İmza Sirküleri Tarih ve No: …………………………………………..... 
İrtibat Telefonu: :............................................................................................................ 
Yetkili(ler)in İmza(lar)ı/ Firma Kaşesi:……………………………………………… 
 
 
Bu bölüm TurkcellExtra/Turkcell İletişim Merkezi/Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezi 
tarafından doldurulacaktır. 
Yetkili Adı/İmzası/Kaşe:  ........................................................................................... 
TurkcellExtra Kodu:  ................................................................................................... 
Turkcell İletişim Merkezi Kodu:  ................................................................................ 
Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezi Kodu: ……………………………………… 

 



 

EK-1 
 
 

İŞTEYAKINLARIM SEÇENEĞİNE GEÇİRİLMESİ VE/VEYA İŞTEYAKINLARIM SEÇENEĞİNDEN 

ÇIKARILMASI TALEP EDİLEN HAT NUMARALARI 

 

Kullanıcı  
GSM No Yakın 1 Yakın2 Yakın3 Kayıt İptal 

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

            

  

Yetkili(ler)in imza(lar)ı/Şirket kaşesi: 

Tarih : 
 
 
Bu bölüm Turkcell İletişim Merkezi/Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezi tarafından doldurulacaktır.  
 
Yetkili Adı/imzası/Kaşe: 
Turkcell İletişim Merkezi Kodu: 
Turkcell Kurumsal Çözüm Merkezi Kodu: 
 


