
 
 

İMZA / KAŞE: 
 

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ 
 

TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle “TURKCELL” olarak anılacaktır.) tarafından  03.10.2011 - 
03.11.2011 tarihleri arasında düzenlenmekte olan OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE 
KAMPANYASI’NDAN (Bundan böyle “Kampanya” olarak anılacaktır.) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak 
istememiz sebebiyle;    

 
1. Kampanyadan yararlanmak için; şirketimiz adına kayıtlı en az 4(dört) faturalı hatta sahip olmamız 

ve bu koşulu taahhüt süresince sağlamamız gerektiğini bildiğimizi; bu şartlara haiz olmadığımız 
durumda TURKCELL’in Taahhütnameyi geçersiz sayacağını ve/veya Taahütnamenin 13 ve 14. 
maddelerini uygulayacağını, bu durumda herhangi bir talebimiz/itirazımızın olmayacağını, 
   

2. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz hatları Ek-1’de belirttiğimizi; 
Kampanya kapsamındaki Ofiste Net Tarifesinin(Bundan böyle “Tarife” olarak anılacaktır.) Ek-1’de 
belirttiğimiz her bir hatta, Kampanyanın her bir hatta TURKCELL tarafından tanımlanmasından 
itibaren 12(oniki) ay süresince (“taahhüt süresi”) her ay tanımlanacağını, Kampanya kapsamında 
Tarifeye tanımlanan her bir hattın yurtiçinde her yöne (her yöne ile “tüm GSM  ve sabit hatlar ve yurtdışı 
1. Bölge sabit yönüne (PSTN) doğru aramalar kastedilmektedir.) dakikası 0,09 TL üzerinden 
ücretlendirileceğini; yurtdışı 1.Bölge kapsamındaki ülkelerin www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen 
güncel ülke listesi ile sınırlı olduğunu, Tarife kapsam ve bedellerinin değişebileceğini, güncel 
kapsam ve bedellerin makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini 
bildiğimizi,   
 

3. Kampanya kapsamında Tarifeye tanımlanan her bir hat için TURKCELL’in Kampanya faydası olarak 
tarafımıza 2N Smartgate SCT (sabit cep terminali) cihazının (Bundan böyle “Cihaz” olarak anılacaktır.”) 
ücretsiz olarak, her bir cihazın distribütör tarafından Tarifenin TURKCELL tarafından hatlara 
tanımlanması akabinde ve cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla tarafımıza teslim edeceğini, 
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 edilebileceğini, bu doğrultuda madde kapsamındaki 
yükümlülüğün yerine getirilmiş olacağını, 

 

4. Ek-1’de belirtmiş olduğumuz her bir hattı sadece Sabit Cep Terminalleri ile kullanacağımızı,      

 

5. İşbu taahhütname kapsamındaki cihazların stokta bulunmaması ve/veya teknik/sistemsel bir 
sorun nedeniyle tarafımıza cihazların teslim edilememesi sonucu herhangi bir itirazda 
bulunmayacağımızı; cihazların teslim edilmemiş olmasının işbu taahhütname kapsamındaki 
yükümlülüklerimizi (paket bedellerini ödeme yükümlülüğü dahil) yerine getirmememiz için haklı 
neden oluşturmayacağını, 

6. İşbu Taahhütname kapsamında distribütörden teslim alacağımız her bir cihazın kurulumundan, 
çalışır halde bulundurulmasından ve cihazların kurulum ve montajından kaynaklı oluşabilecek her 
türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda herhangi bir sorumluluğunun 
bulunmadığını, 
 

7. İşbu Taahhütname kapsamında teslim alacağımız Cihazın/cihazların çalınması, kaybı ve/veya 
hasar görmesi vs. durumlarında da işbu Taahhütname ile üstlenilen yükümlülüklerin aynen 
devam edeceğini,  
 

  
 

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


 
 

İMZA / KAŞE: 
 

8. İşbu taahhütname konusu Tarifeden taahhüt süresi içerisinde herhangi bir nedenle 
çıkmamız/çıkarılmamız halinde Taahhüt süresi sona erdikten sonra, Tarifeye tanımlı hatların her 
birine, aksini Turkcell’e yazılı olarak bildireceğimiz tarihe kadar, otomatik olarak Ofisten Her Yöne 
Tarifesinin tanımlanacağını,   
 

9. İşbu taahhütname konusu Tarifeyi taahhüt süresi içerisinde değiştirmek istememiz 
durumunda(Tarifeden yararlanan hat sayısının 4 adedin altına düşmemesi kaydıyla), tanımlamak 
istediğimiz yeni Tarifenin, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk 
fatura döneminde tanımlanacağını,  

 
10. EK-1’de bildirmiş olduğumuz hatlarımıza yeni hatlar ilave edebileceğimizi veya çıkarabileceğimizi 

(Tarifeden yararlanan hat sayısının 4 adedin altına düşmemesi kaydıyla), bu doğrultudaki 
talebimizi TURKCELL’e işbu Taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan “Hat Ekleme ve İptal 
Formu”nun ilgili bendini doldurarak beyan edeceğimizi, bu madde kapsamında Tarifeye dahil 
ettiğimiz her bir yeni hat için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin(ödeme yükümlülükleri de 
dahil olmak üzere) aynen geçerli olacağını, 

 
11. 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, 
  

12. Taahhüt süresi boyunca, Tarifeden yararlanan hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, 
hattın/hatların 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair 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 Tarife kapsamındaki hatlarımızın 
geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep 
olmayacağımızı, Tarifeye 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,  

 
13. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 

ve/veya 12 aylık taahhüt süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya işbu 
Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir 
Operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya  Ek-1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın 
faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme 
ve/veya Tarifeden çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 
yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte 
olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve Kampanyanın suistimal 
edilmesi halinde; her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, SCT cihazlarından ortalama 
geçtiği varsayılan 560 dakikanın, SCT baz tarifesi olan Ofisten Heryöne tarife birim dakika bedeli 
ile işbu taahhütnameye konu olan Ofiste Net tarifesinin birim dakika bedeli arasındaki fark 
tutarının (0.30 TL - 0,09 TL = 0,21 TL) ve aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar olan ay bazında 
sürenin çarpılması suretiyle bulunacak bedelin, ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, 
söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan 
otomatik olarak çıkarılacağımızı, 
 

14. İşbu Taahhütnamenin 13. maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız 
için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Taahhütname kapsamında teslim aldığımız cihazın 511 TL (KDV 
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Dahil)’lik fiyatının Kampanya kapsamında Tarifeye tanımlı her bir hattımızın söz konusu aykırılığın 
gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılacağını,   

 
15. İşbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Ek-1’de beyan ettiğimiz hatlara tanımlı herhangi bir 

Turkcell tarife/kampanyası olması durumunda sözkonusu hatların Tarifeden 
yararlanamayacağını;  bu bağlamda söz konusu şartlara sahip olduğumuz halde bu Taahhütname 
konusu Tarifeye katılmış olmamız halinde Tarifeden çıkarılacağımızı ve işbu Taahhütnamenin 13 
ve 14. maddelerinin uygulama alanı bulacağını,   

 
16. Tarife kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin 

www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,  
 
17. Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Tarife bedellerine yansıtılacağını ve 

taahhüt süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini,  
 
18. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi ve 

Kampanya kapsamında seçtiğim Paket için geçerli olan Paket taahhüt süresinin dondurulması 
talebinde bulunamayacağımızı bildiğimizi,  
 

19. Yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin 
tahsilatında ve bununla birlikte İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan tüm hususlara ilişkin 
olarak 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 Tarifeden  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 ve İptal Formu 
 
 
FİRMA Unvanı:  
 
Adres: 

http://www.turkcell.com.tr/
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EK-1 

 
BAŞVURU FORMU 

 
İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Ofiste Net Tarife 
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. 

 
 

Hat No  Hat No 

 

  

    

    

 

  

    

    

 

  

    

    

 

  

    

    

 
 
 
İşbu Başvuru Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../2011 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili 
kişilerce imzalanmıştır. Orjinal  nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
 
 
FİRMA Unvanı:  
 
 
Yetkili İmza/İmzalar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

İMZA / KAŞE: 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME ve İPTAL FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme ve İptal Formu’nun ................. tarihinde imzalamış olduğumuz Ofiste Net Tarife İle 
Cihaz Hediye Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini, işbu Hat 
Ekleme ve İptal Formu ile düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli 
olacağını ve işbu Hat Ekleme ve İptal Formu kapsamında ilgili kutucuk(lar)ı işaretlemek suretiyle 
seçtiğimiz ekleme ve/veya iptal taleplerimizin, talebin iletilmesinden sonraki ilk fatura döneminden 
itibaren geçerlilik kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.  
 
 HAT EKLEME 
 
“Taahhütname” kapsamındaki hatlara yeni hatlar ilave etmek için yukarıdaki “Hat Ekleme” kutucuğunu 
işaretleyerek, Kampanya kapsamında Ofiste Net Tarifesi’nden yararlanmasına onay verdiğiniz ilave hat 
numaralarını aşağıdaki tabloda belirtmeniz gerekmektedir. 
 
Yeni Eklenecek Hatlar: 

  Hat No  Hat No 

 

  

    

    

    

    

    

  
A.  HAT İPTALİ  

 
“Taahhütname” kapsamındaki hatların tarife aboneliklerini iptal etmek için yukarıdaki “Hat İptali” kutucuğunu 
işaretleyerek, iptal etmek istediğiniz hatlarınızı aşağıdaki tabloda belirtmeniz gerekmektedir. İptal talebi, işbu 
Hat Ekleme ve İptal Formu imza tarihi itibariyle alınarak, Kampanya kapsamında Ofiste Net Tarifesine tanımlı 
söz konusu hatların abonelikleri, talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasını takip eden ilk fatura 
döneminde iptal edilir. 
 
İptal edilecek Hatlar:  

Hat No  Hat No 

 

  

    

    

    

    

    

 
İşbu Ek Taahhütname 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip, ..../..../2011 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama 
yetkili kişilerce imzalanmıştır. Orjinal  nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
FİRMA Unvanı:  


