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24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 
 
TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır) sunmakta olduğu 24 Aylık 
Ofis Çözümleri Tarifesi’nden (Bundan böyle “Tarife” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak 
istememiz sebebiyle;  
 

1. “Tarife”den yararlanmasını talep ettiğimiz üzerimize kayıtlı hattı/hatları (Bundan böyle “Hat” olarak 
anılacaktır.) Ek-1’de belirttiğimizi, bu hatların her birine Ek-1’de belirtilen paketler arasından seçerek 
yine Ek-1’de her bir hattın karşısında seçimimizi beyan ettiğimiz Ofis Çözümleri Tarifesi 
kapsamındaki Paketin (Bundan böyle “Paket” olarak anılacaktır.), her bir Paket’in TURKCELL 
tarafından aktive edilmesinden itibaren 24 (yirmidört) ay (“taahhüt süresi”) süresince her ay ilgili 
hatlarımıza tanımlanacağını ve yine Ek-1’de belirtilen KDV, ÖİV dâhil ilgili Paket tutarının, söz konusu 
her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, Paket’in TURKCELL tarafından aktive edildiği tarihten 
itibaren taahhüt süresince her ay seçtiğimiz pakete bağlı olarak “Ofis Çözümleri 90 + Şirketiçi 90/ 
Ofis Çözümleri 150 + Şirketiçi 150/ Ofis Çözümleri 250 + Şirketiçi 250/ Ofis Çözümleri 500 + Şirketiçi 
500/ Ofis Çözümleri 1000 +Şirketiiçi 1000/ Ofis Çözümleri 2500 +Şirketiçi 2500/ Ofis 300/ Ofis 600” 
olarak yansıtılacağını, bu bedelleri eksiksiz olarak zamanında ödeyeceğimizi,  

 
2. “Tarife” kapsamında Paket tanımlanan her bir hattımız için seçtiğimiz Pakete göre değişen süre ve yönlerde 

geçerli olan Ek-1’de belirtilen konuşma sürelerine hak kazanacağımızı, Paket seçimimden bağımsız olarak 
birer adet DIGICOM Analog  FCT (sabit GSM terminali) cihazın ve Ofis Çözümleri 90 + Şirketiçi 90, Ofis 
Çözümleri 150 + Şirketiçi 150, Ofis Çözümleri 250 + Şirketiçi 250, Ofis Çözümleri 500 + Şirketiçi 500, Ofis 
Çözümleri 1000 + Şirketiiçi 1000 veya Ofis Çözümleri 2500 + Şirketiçi 2500 paketlerinden birini seçmemiz 
durumunda seçtiğimiz Paket’in TURKCELL tarafından aktive edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay boyunca ve 
sadece yurtiçinde sabit hatlara doğru kullanılmak üzere, hat başına aylık 120 (yüzyirmi) dakika konuşma 
süresinin TURKCELL tarafından, seçilen mevcut Paket kapsamında tanımlanan konuşma süresine ek ve 
ücretsiz olarak Tarife faydası olarak tanımlanacağını/teslim edileceğini, TURKCELL’in işbu 24 Aylık Ofis 
Çözümleri Tarifesi kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, Paket 
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, 

 
3. Ek-1’de belirtilen her bir hatta yapılan Paket tanımlanması ile birlikte, söz konusu hatların otomatik 

olarak Ofis Çözümleri Tarifesine geçeceğini, Paket tanımlanan her bir hatta, Ofis Çözümleri Tarifesi 
kapsamında aylık 3 TL (ÜçTürkLirası) sabit ücretin, 1. madde kapsamındaki Paket bedelinden ayrı 
olarak, taahhüt süresince her ay, her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına “Sabit Ücret” olarak 
yansıtılacağını, tarafımızca seçilen Paket/paketler kapsamındaki aylık dakika miktarlarının aşılması 
halinde kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmelerin,  www.turkcell.com.tr adresinde yer alan 
güncel Ofis Çözümleri Tarifesi üzerinden hesaplanarak ilgili hattımızın/hatlarımızın faturasına 
yansıtılacağını,  

 
4. İşbu Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz Paket kapsamındaki aylık konuşma sürelerini 

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 konuşma 
sürelerini başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,  

 
5. İşbu 24 Aylık Ofis Çözümleri Tarifesi kapsamında teslim alacağımız Cihazın/cihazların çalınması, 

kaybı, hasar görmesi ve sair durumlarda dahi işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz tüm 
yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini,  

 

http://www.turkcell.com.tr/
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6. 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 Tarifeye dahil ettiğimiz her bir hat için işbu 
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını,  

 
7. İşbu Tarife kapsamında seçmiş olduğumuz Paketi, Ek-3’teki “Paket Değişiklik Talep Formu” ile 

TURKCELL’e yazılı olarak bildirmemiz kaydı ile, seçimimize göre Ek-1’deki Paketlerden biri ile 
değiştirebileceğimizi, yeni Ofis Çözümleri Paket ücretinin, söz konusu yeni Paketin TURKCELL 
tarafından aktive edilmesinden sonraki ilgili hattın/hatların ilk Mobil İletişim Hizmet 
faturasına/faturalarına Ek-1’de yer alan Ofis Çözümleri Paket bedelleri üzerinden hesaplanarak, kalan 
taahhüt süresi boyunca her ay yansıtılacağını, bununla birlikte bu durumun yeni cihaza hak 
kazandığımız şeklinde yorumlanamayacağını,  

 
8. İşbu Ofis Çözümleri Tarifesi kapsamındaki Paketlerin içeriğinde yer alan dakika kullanımlarının, 

seçmiş olduğumuz pakete bağlı olarak, sadece yurtiçinde Turkcell, diğer operatörler veya sabit 
hatlara doğru kullanılabileceğini, 

  
9. Ofis Çözümleri Tarifesi kapsamındaki Ofis Çözümleri Paketlerinin kapsam, şart, ücret ve 

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

 
10. Halihazırda kontratlı Turkcell Tarifelerinin birinden veya birden fazlasından faydalandığımız takdirde 

işbu Ofis Çözümleri Tarifesi’nden faydalanamayacağımızı,  
 

11. İşbu Tarifeye katılmamızla birlikte taahhüt süresince (24 ay), tüm tarifeler için geçerli olmadığı 
sürece başka hiçbir ses teklifinden yararlanamayacağımızı bildiğimizi, 

 
12. Ek-1’de belirtmiş olduğumuz her bir hattın sadece FCT (Sabit GSM terminali) cihazları ile 

kullanılabileceğini bildiğimizi, 
 

13. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz hatlarımızın, taahhüt süresince uluslararası 
dolaşıma (international roaming) kapalı olacağını (başka bir anlatımla yurtdışında kullanımın 
mümkün olmayacağını) ve bu süre boyunca uluslararası dolaşıma açılmasının mümkün olmadığını,  

 
14. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz hatlarımız ile (ofis çözümleri tarifesi ile) 

yurtiçinden yurtdışına doğru arama yapabileceğimizi, ancak bunun için cihazımız üzerinde gereken 
ayarları yapmamız gerektiğini, yurtiçinden yurtdışına doğru yapılacak görüşme fiyatlarının, Bölge 1 
için sabit hatlarla 0,09 TL/Dakika, mobil hatlarla 0,49 TL/Dakika, Bölge 2 için sabit hatlarla 0,27 
TL/Dakika, mobil hatlarla 0,49 TL/Dakika, Bölge 3 için sabit ve mobil hatlarla 0,84 TL/Dakika, Bölge 4 
için sabit ve mobil hatlarla 1,55 TL/Dakika (tüm fiyatlara KDV, ÖİV dahildir) olduğunu, her bir bölgeye 
hangi ülkelerin dahil olduğuna ilişkin güncel bilginin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını 
bildiğimizi,    

 
15. İşbu Taahhütname kapsamında almaya hak kazandığımız her bir cihazın distribütör firma tarafından işbu 

Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz kişiye teslim edileceğini, teslim tarihi itibariyle Ek-1’de 
bulunan cihazın tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, yerine, söz konusu cihazın aynı 
distribütör firmadaki işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın 
teslim edilebileceğine onay verdiğimizi,  

 

http://www.turkcell.com.tr/
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16. İşbu Taahhütname kapsamında Distribütörden teslim alacağımız her bir cihazın kurulumunun, işbu 
Taahhütname süresince çalışır halde bulundurulması sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, 
TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, 

 
17. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen her bir Paketin süresi sona erdikten sonra, aksini 

TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, Ofis Çözümleri Tarifesinin yine EK-1’de 
belirtilen hatlarımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde 
belirtilen Ofis Çözümleri Tarifesi kapsamındaki güncel “sabit ücret”in her ay EK-1’de belirtilen her 
bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Tarife kapsamında “cihaz” kazanmamız 
sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle taahhüt süresi olan 24 aylık süre sona erdikten sonraki 
dönem için TURKCELL’den herhangi bir cihaz talebimizin olmayacağını,   

 
18. 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 24 Aylık Ofis Çözümleri Tarifesi 
kapsamındaki hatlarımızı geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik 
sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, 24 Aylık Ofis Çözümleri Tarifesi’ne 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,  

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

taahhüt süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini,  
 

20. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen Paket’in herhangi bir sebeple süresinden önce iptal edilmesi 
durumunda, Ofis 300 Paketi veya Ofis 600 Paketi tanımlanmış hatlarımız için aksini talep etmedikçe 
iptal edilen her bir hattımıza ait kullanımların www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Ofiste 
Net Tarife üzerinden,  Ofis 300 ve Ofis 600 Paketi dışındaki paketlerden biri tanımlanmış hatlarımız 
için ise aksini talep etmedikçe iptal edilen her bir hattımıza ait kullanımların işbu taahhütname 
kapsamında seçtiğimiz paketin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel fiyatı üzerinden  
ücretlendirileceğini,  

 
21. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 

ve/veya seçtiğimiz “Paket”in süresi sona ermeden “24 Aylık Ofis Çözümleri Tarifesi’nden”dan 
ayrılmak istememiz ve/veya işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir 
veya birden fazlasını başka bir Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya paket 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 Tarife’den çıkarma 
hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) her bir hattımız 
için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Ofis 300 veya Ofis 600 Paketi tanımlanmış hatlar için ilgili Paketin 
hatta tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar işbu Taahhütnamenin 
imza tarihinde geçerli olan Ofiste Net Tarifeye göre belirlenen indirim bedelleri toplamının ilgili 
hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde “FCT 
Servis Cayma Bedeli” olarak bir kerede yansıtılacağını ve 24 Aylık Ofis Çözümleri Tarifesi’nden 
otomatik olarak çıkarılacağımızı, sözkonusu indirim bedellerinin  Ofis 300 Paketi için 9 TL, Ofis 600 
Paketi için 18 TL olduğunu; Ofis 300 ve Ofis 600 dışındaki Paketlerden herhangi biri tanımlanmış 
hatlar için ise ilgili Paketin hatta tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe 
kadar İşte Tarife’nin 0,415 TL/dk ücretine göre belirlenen indirim bedelleri toplamının %10’unun ilgili 
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hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde “FCT 
Servis Cayma Bedeli” olarak bir kerede yansıtılacağını ve Tarifeden otomatik olarak çıkarılacağımızı, 
sözkonusu indirim bedellerinin ise Ofis Çözümleri 90 paketi için 20,35 TL, Ofis Çözümleri 150 paketi 
için 34 TL, Ofis Çözümleri 250 paketi için 58,75 TL, Ofis Çözümleri 500 paketi için 133 TL, Ofis 
Çözümleri 1000 paketi için 270 TL, Ofis Çözümleri 2500 paketi için 728 TL olduğunu,  (Örneğin 3. 
Ayda Ofis Çözümleri 250 paketinden cayması durumunda abone; 3*58,75 TL*0,10 =17,62 TL,  3. Ayda 
Ofis  300 paketinden cayması durumda ise abone; 3*9 TL=27 TL FCT Servis Cayma Bedeli 
ödeyecektir.) 

 
22. İşbu Taahhütnamenin 21. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için 

ayrı ayrı hesaplanmak üzere,  Taahhütname kapsamında teslim aldığımız cihazın 336 TL 
(Üçyüzotuzaltı Türk Lirası) (KDV Dahil)’lik fiyatının 24 Aylık Ofis Çözümleri Tarifesi kapsamında 
üzerine Paket tanımlı her bir hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil 
İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını, 

 
23. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 

Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatı ile Taahhütname kapsamında detayları yer 
alan cihazların kullanımına ilişkin hususlarda TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi 
hükümlerinin uygulanacağını,  

 
24. 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, 

 
25. İşbu Taahhütnameye konu Tarifeden yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru 

olduğunu,  
 

26. 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, 

 
27. 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.  

  
EKLER: 
1- Başvuru Formu  
2- Hat Ekleme Formu 
3- Paket Değişiklik Talep Formu 

 
 
ŞİRKET UNVANI  
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EK-1 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu formun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz 24 aylık Ofis Çözümleri Tarife Taahhütnamesi ile 
birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu formda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda 24 aylık Ofis 
Çözümleri Tarife Taahhütnamesi hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 
 
A. OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFESİ PAKET SEÇENEKLERİ: 
Taahhütname kapsamındaki Ofis Çözümleri Paket seçenek ve bedelleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

Ofis Çözümleri Tarifesi Paket 
Seçenekleri 

Şirket  
İçi 

Ücretsiz 
Görüşme 

Turkcell ve 
Diğer Mobil 

Operatörlerle 
Görüşme 

 
Sabit Hatlarla 

Görüşme 
Paket ücreti*/hat 

 

Ofis Çözümleri 90 + Şirketiçi 90   90 dk 90 dk 0,06 TL/dk 17 TL (OnyediTürkLirası)  

Ofis Çözümleri 150 + Şirketiçi 
150 150 dk 150 dk 0,06 TL/dk 28 TL (YirmisekizTürkLirası) 

 

Ofis Çözümleri 250 + Şirketiçi 
250 250 dk 250 dk 0,06 TL/dk 45 TL (KırkbeşTürkLirası) 

 

Ofis Çözümleri 500 + Şirketiçi 
500 500 dk 500 dk 0,06 TL/dk 75 TL (YetmişbeşTürkLirası) 

 

Ofis Çözümleri 1000 +Şirketiiçi 
1000 1000 dk 1000 dk 0,06 TL/dk 145 TL (YüzkırkbeşTürkLirası) 

 

Ofis Çözümleri 2500 +Şirketiçi 
2500  2500 dk 2500 dk 0,06 TL/dk 310 TL (ÜçyüzonTürkLirası) 

 

Ofis 300 0,33 TL/dk 0,33 TL/dk 300 dk 18 TL (Onsekiz Türk Lirası)  

Ofis 600 0,33 TL/dk 0,33 TL/dk 600 dk 36 TL (Otuzaltı Türk Lirası)  

    *Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. 
 

B. OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFESİ PAKET SEÇİM TABLOSU 
Tarife kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat, her bir hat için seçilen Paket numarası aşağıdaki tabloya 
eklenmelidir:  

 Seçilen Ofis Çözümleri Tarfiesi Paketi 

Hat No 

Ofis 
Çözümleri 
90 + 
Şirketiçi 
90   

Ofis 
Çözümleri 
150+ 
Şirketiçi 
150 

Ofis 
Çözümleri 
250+ 
Şirketiçi 
250 

Ofis 
Çözümleri 
500+ 
Şirketiçi 
500 

Ofis 
Çözümleri 
1000+ 
Şirketiiçi 
1000 

Ofis 
Çözümleri 
2500+ 
Şirketiçi 
2500 

Ofis 300 Ofis 600 

                

                

                

                

                

 
İşbu Başvuru Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip, ..../..../....... tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili 
kişilerce imzalanmıştır. Orjinal nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
FİRMA Unvanı:  



İMZA/KAŞE: 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız 24 aylık Ofis Çözümleri Tarife 
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 Tarife kapsamına dahil ettiğimiz hatlara ilave olarak, aşağıda 
belirttiğimiz hattı/hatları da Tarifeye dahil ettiğimizi ve bu ilave hatlar ile ilave hatlara tanımlanacak Paketi 
aşağıdaki tabloda beyan ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de “Taahhütname”de belirtilen 
hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
Aşağıdaki tabloya; Tarife kapsamına dahil etmek istenen ilave her bir hat, ilave her bir hat için seçilen Paket’in 
numarası yazılmalıdır: 
 

 Seçilen Ofis Çözümleri Paketi   

Hat No 

Ofis 
Çözümler
i 90  + 
Şirketiçi 
90   

Ofis 
Çözümler
i 150+ 
Şirketiçi 
150 

Ofis 
Çözümleri 
250+ 
Şirketiçi 
250 

Ofis 
Çözümleri 
500+ 
Şirketiçi 
500 

Ofis 
Çözümleri 
1000+ 
Şirketiiçi 
1000 

Ofis 
Çözümleri 
2500+ 
Şirketiçi 
2500 

Ofis 300 Ofis 600 

                

                

                

                

                

                

 
 

İşbu Hat Ekleme Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../....... tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili 
kişilerce imzalanmıştır. Orjinal nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
 
 
FİRMA Unvanı:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İMZA/KAŞE: 
 

EK-3 
 

PAKET DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 
 
   

İşbu Paket Değişiklik Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız 24 aylık Ofis Çözümleri Tarife 
Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve 
işbu Paket Değişiklik Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” 
hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz. 

 
Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz ve aşağıda beyan ettiğimiz her bir hatta tanımlı 
Paket/Paketleri, yine aşağıdaki tabloda karşılarında belirttiğimiz Paket ile değiştirmek istiyoruz. 
 

Hat No 
Seçilen Yeni Ofis Çözümleri 
Paketi Adı 

 

 

   

   

   

 
Seçilen her bir yeni Ofis Çözümleri Paketi, işbu Paket Değişiklik Talep Formu imzasından sonraki ilk 
fatura kesim tarihinden itibaren, mevcut Paketin hali hazırda tanımlı olduğu yukarıdaki tabloda beyan 
edilen her bir hatta tanımlanır. Seçilen yeni Paketlerin ücretleri, her bir yeni Paketin TURKCELL 
tarafındantanımlanarak aktive edilmesinden sonra kalan taahhüt süresince, her ay ilgili hatların Mobil 
İletişim Hizmet faturalarına, Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Ofis Çözümleri Paket bedelleri üzerinden 
hesaplanarak yansıtılacaktır.  
 
 
İşbu Paket Değişiklik Talep Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../.......... tarihinde şirketimizi temsil ve 
ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Orjinal nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
 
FİRMA Unvanı:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


