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Aşağıdaki uyarılar ekli sözleşmede yer alan 

önemli bazı hususları özetlemek ve sizi 

bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Saygılarımızla, 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.  

 

 Kampanyanın başlangıç ve bitiş tarihleri 
                    konusunda bilgilendirildim. 

 Kampanyanın içerdiği servis ve teklif 
detayı  

      konusunda bilgilendirildim. 

 Kampanya kapsamındaki cihazın teslim        
                    alınacağı süre konusunda 

bilgilendirildim. 

 Sözleşmeyi vadesinden önce sona 
erdirme  
                    durumunda sorumlu tutulacak 

bedel(cihaz 

          taksitlerinin kalan kısmı+kullanılan 

      faydanın toplamı ) konusunda 

bilgilendirildim. 



İMZA / KAŞE: 

 

OFİS ÜRÜNLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Taahhütname içinde “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 
30.06.2011 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan “Ofis Ürünleri Kampanyası”ndan (Taahhütname 
içinde “Kampanya” olarak anılacaktır) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
  
1- İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz üzerimize kayıtlı 

hattı/hatları (Bundan böyle “Hat/Hatlar” olarak anılacaktır.) Ek-1’de belirttiğimizi, 
Taahhütname kapsamındaki paketlerin 2N Easyroute cihazı (Bundan böyle “cihaz” olarak 
anılacaktır.), Ek-1’de seçenekleri belirtilen mobil internet paketlerinden seçtiğimiz biri ve Ek-
1’de seçenekleri belirtilen Ofisten Her Yöne Paket seçeneklerinden seçtiğimiz birinden 
oluştuğunu (Bundan böyle tümü birlikte “Paket” olarak anılacaktır.), bunun yanı sıra tüm 
paketler için Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamında tanımlanan konuşma sürelerine ek olarak 
Paket dakikaları kadar yurtiçinde kullanılmak üzere şirket içi görüşme dakikasının ücretsiz olarak 
Kampanya faydası olarak tanımlanacağını, Taahhütname kapsamında sağlanacak olan konuşma 
sürelerinin bilgi hatları, servis hatları, özel kısa numaralar ve sair benzer servisler kapsamında 
kullanılamayacağını,  

 
2- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtilen her bir hatta karşılık gelen her bir Paketin, paketin 

tanımlanmasından sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren 24 ay boyunca (Bundan böyle “paket 
taahhüt süresi” olarak anılacaktır.), ilgili her bir hatta her ay ayrı ayrı tanımlanacağını ve yine Ek-
1’de belirtilen ilgili Paket tutarının, söz konusu her bir hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, 
paketin tanımlanmasından itibaren paket taahhüt süresince her ay, seçtiğimiz Pakete bağlı 
değişecek şekilde Ofisten Her Yöne Paketlerinin “Ofisten 100/ Ofisten 200/ Ofisten 500/  
Ofisten ofise 300/ Ofisten 1000/ Ofisten 2000/ Ofisten 5000 ücreti” olarak, mobil internet 
paketlerinin ise “Cihaz Kampanyası Internet paketi 100 MB/ 250 MB/1 GB/4 GB” olarak 
yansıtılacağını, bu bedelleri eksiksiz olarak zamanında ödeyeceğimizi,  
 

3- İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz her bir Paketin KDV, ÖİV dahil tutarına; Ek-1’in (D) 
bendinde seçimimizi beyan ettiğimiz Ofisten Her Yöne Paket ve Mobil İnternet Paket bedelinin ve 
1(bir) adet 2N Easyroute cihazın Ek-1’de yer alan taksit tutarlarının dahil olduğunu, Kampanya 
kapsamında distribütörden teslim alacağımız her bir cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın 
distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle teslim alacağımız her 
bir cihaz bedelinin TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili hattın Mobil İletişim 
Hizmet Faturasına her ay paket bedelinin içinden düşülerek Ofisten Her Yöne ve Mobil 
İnterner Paket bedellerinden ayrı bir kalem olarak “2N Easyroute FCT cihaz taksidi” şeklinde 
yansıtılacağını ve söz konusu Paket tutarını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,  

 
4- Seçmiş olduğumuz mobil internet paketi kapsamında alınan ve gönderilen (download ve 

upload edilen) datanın, Paket karşılığına denk gelen aylık mobil internet kullanımı 
miktarından düşeceğini,  
 

5- İşbu Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz paket/paketler süresince sadece mobil internet 
seçimimizde, Paket taahhüt süresi aynı kalmak kaydıyla değişiklik yapabileceğimizi; değişiklik talep 
etmemiz halinde  talebimizi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı 
Merkezi üzerinden iletmekle yükümlü olduğumuzu; değişiklik talebimizin TURKCELL tarafından 
hatlarımıza tanımlanmasını takip eden dönemden itibaren Ek-2’de yer alan “3G İnternet Paket 
Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar” ve işbu Taahhütname hükümleri çerçevesinde 
gerçekleştirileceğini, 
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6- İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz Ofisten Her Yöne Paketlerini Ek-4’teki “Ofisten Her 
Yöne Paket Değişiklik Talep Formu” ile TURKCELL’e yazılı olarak bildirmemiz kaydı ile Ek-1’deki 
Ofisten Her Yöne Paketlerinden herhangi biri ile değiştirebileceğimizi, seçilen her bir yeni Ofisten 
Her Yöne Paketinin, Ofisten Her Yöne Paket Değişiklik Talep Formu imzasından sonraki ilk fatura 
kesim tarihinden itibaren, mevcut Paketin hali hazırda tanımlı olduğu her bir hatta tanımlanacağını, 
seçilen her bir yeni Ofisten Her Yöne Paketi ücretinin, söz konusu yeni Paketin TURKCELL 
tarafından tanımlanarak aktive edilmesinden sonra kalan paket taahhüt süresince, her ay 
ilgili hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, Ek-1’de yer alan Paket bedelleri üzerinden 
hesaplanarak yansıtılacağını,    
 

7- TURKCELL’in “adil kullanım politikası” gereği Paket kapsamında 3G ve EDGE/GSM altyapısı 
üzerinden sunulan hizmetin hızını düşürebileceğini, “adil kullanım politikası”nın kapsam, 
şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu; TURKCELL’in adil kullanım 
politikası”nın kapsam, şart ve istisnalarını tarafımıza ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu 
olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle değişiklikleri sözkonusu web 
sitesinden takip etmekle yükümlü olduğumuzu, 
 

8- İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihaz/ların bedeli için distribütörün tarafımıza 
fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distibütöre herhangi bir ödeme 
yapmayacağımızı, distribütöre herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu 
hususta TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda TURKCEL’den 
iade ve benzeri taleplerde bulunmayacağımızı,  
 

9- İşbu Taahhütname kapsamındaki her bir cihazın TURKCELL adına ilgili distribütör tarafından 
işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Paket’in TURKCELL tarafından Kampanyaya 
tanımlanması akabinde, cihazın distribütör stoğunda bulunması şartıyla tarafımıza Teslim 
Tesellüm Tutanağı ile teslim edileceğini, teslim tarihi itibariyle söz konusu cihazın tesliminin 
mümkün olmadığı durumlarda, tarafımıza söz konusu cihazın aynı distribütör firmanın işbu 
Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı ile eş bedelli başka bir cihazın teslim 
edilebileceğini, bu durumda işbu Taahhütname konusu yükümlülüğün yerine getirilmiş 
olacağını, 
 

10- İşbu taahhütname kapsamında Paketlerin aktivasyonundan sonra seçmiş olduğumuz paket 
bedellerinin hatlarımıza yansıtılmaya başlanmasına rağmen 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,  
 

11- İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihaz(lar)ın çalınması, kaybı ve/veya hasar 
görmesi vs. durumlarında TURKCELL’in bir sorumluluğunun olmadığını, bu doğrultuda işbu 
Taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini,  
 

12- İşbu Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihazların 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, 
 

13- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz her bir hattın, karşısında yer alan cihaza 
tanımlanacağını; bu kapsamda Ek-1’de belirtilen her bir cihazın, bu cihaza tanımlanmış hat 
dışında başkaca herhangi bir hat ile kullanılmayacağını, sözkonusu cihazların teknik olarak 
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kısa mesaj almaya elverişli olmamasından dolayı cihaz içerisindeki hat/lara atılan kısa 
mesajların görüntülenemeyebileceğini,  
 

14- Ek-1’de belirtilen her bir hatta yapılan Paket tanımlanması ile birlikte, söz konusu hatların 
otomatik olarak Ofisten Her Yöne Tarifesine geçeceğini bildiğimizi ve bu hususa dair 
herhangi bir itirazımızın olmayacağını,   
 

15- (a) Tarafımızca seçilen Ofisten Her Yöne Paketlerinin içeriğinde yer alan konuşma sürelerinin 
sadece yurtiçinde Turkcell, diğer mobil operatörlere ve sabit hatlara doğru kullanılabileceğini 
ve yine tarafımızca seçilen Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamındaki aylık konuşma 
sürelerinin aşılması halinde, kullanımı aşan kısma  tüm GSM yönlerine doğru aramalar için 
dakikası 0,30 TL; sabit yönlere doğru aramalar için 0,06 TL üzerinden hesaplanarak ilgili 
hattımızın/hatlarımızın faturasına yansıtılacağını,  
(b) Tarafımızca seçilen Mobil İnternet Paketlerinin içeriğinde yer alan mobil internet 
miktarının aşılması halinde ise söz konusu kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin 
KDV ve ÖİV dahil 0,000049 TL/KB üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına 
yansıtılacağını, 
 
bunun yanında işbu maddede belirtilen aşım bedellerinin değişebileceğini ve bu güncel 
bedellerin makul bir süre öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini 
bildiğimizi,    

 
16- İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz her bir Paket kapsamında kullanmadığımız 

konuşma süreleri/mobil internet miktarlarına ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya 
devri gibi herhangi bir talebimiz olmayacağını, söz konusu dakika miktarlarını/ mobil internet 
miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımız bulunmadığını, 
 

17- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen her bir Paket’in herhangi bir sebeple süresinden 
önce iptal edilmesi durumunda veya her bir Paket’in taahhüt süresi sona erdikten sonra, 
aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, ilgili her bir hattımıza “Ofisten 
Her Yöne paketinin her ay taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve iptal etmediğimiz sürece her 
ay yenileneceğini, bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel 
“Taahhütsüz Ofisten Her Yöne paket” bedelinin her ay ilgili her bir hattımızın faturasına 
yansıtılacağını, ancak bu durumun 1. maddede belirtilen Paket karşılığına denk gelen 
konuşma sürelerinden ve/veya Tarife faydalarından (seçtiğimiz Paket kapsamındaki dakikalar 
kadar şirketiçi konuşma sürelerinden) tekrar yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını 
ve bu nedenle taahhüt süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL’den bu yönde 
herhangi bir talebimizin olmayacağını,işbu madde kapsamında otomatik olarak tanımlanacak 
güncel “Taahhütsüz Ofisten Her Yöne Paketi”ni dilediğimiz zaman, iptal talebimizi yazılı 
olarak TURKCELL’e bildirmek koşuluyla iptal edebileceğimizi, paket iptalinin yazılı talebimizi 
takip eden fatura dönemi sonrasında gerçekleşeceğini ancak iptal talebinde bulunduğumuz 
ayın paket ücretinin iptalden sonraki ilk faturamıza yansıtılacağını,   
 

18- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçilen her bir Paketin herhangi bir sebeple süresinden önce 
iptal edilmesi durumunda, aksini talep etmedikçe iptal edilen her bir hattımıza ait ses 
kullanımlarının www.turkcell.com.tr adresinde yer alan güncel Ofisten Her yöne tarifesi 
üzerinden, data kullanımlarının ise mobil internet standart tarifesi üzerinden 
ücretlendirileceğini,  
 

19- Halihazırda kontratlı Turkcell Tarifelerinin birinden veya birden fazlasından faydalandığımız 
takdirde işbu Kampanyadan faydalanamayacağımızı, işbu Kampanyaya katılmamızla birlikte 
paket taahhüt süresince, tüm tarifeler için geçerli olmadığı sürece başka hiçbir ses 

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


İMZA / KAŞE: 

 

teklifinden yararlanamayacağımızı, Kampanyadan yararlanabileceğimiz hat adedinin sınırlı 
olduğunu ve bunlar hakkında detaylı bilgiyi Turkcell kurumsal müşteri temsilcimizden 
edinebileceğimizi bildiğimizi,  
 

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

21- İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde bildirmiş olduğumuz hatlarımız ile (Ofisten Her Yöne 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, bunun yanında işbu 
maddede belirtilen bedellerin değişebileceğini ve bu güncel bedellerin makul bir süre 
öncesinden www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi,   

 
22- Paket taahhüt süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz 

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 
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,  
 

23- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 
davranmamız ve/veya Paket 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 Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-
1’de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını son ödeme tarihinde 
ödemememiz (TURKCELL’in ilk ihlalde işbu madde konusu bedeli talep etme ve/veya 
kampanyadan 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/veya 
Kampanyanın suistimal edilmesi durumunda, her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere,  

 

(a) seçilen Paket kapsamındaki Ofisten Her Yöne Paketinin hattımıza tanımlandığı tarihten 

söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar işbu Taahhütname kapsamında 

Kampanya faydası olarak verilen seçtiğimiz Paket kapsamındaki konuşma sürelerinin 

bedelinin (Ofisten Her Yöne100 paketi için vergiler dahil aylık 20 TL, Ofisten Her yöne 

200 paketi için 30 TL, Ofisten Her Yöne 500 paketi için 50 TL, Ofisten Her Yöne 1000 

paketi için 80 TL, Ofisten Her Yöne 2000 paketi için 150 TL, Ofisten Her Yöne 5000 paketi 

için 300 TL üzerinden hesaplanacak şekilde; örneğin Ofisten Her Yöne 100 paketini 

seçen bir abonenin 3. ayda cayması durumunda 20 TL*3=60 TL yansıtılır.) ve  

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/
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(b) seçilen Paket kapsamındaki mobil internet paketinin hatlarımıza tanımlandığı tarihten 

söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından mobil internet için 

sağlanan indirim bedelleri toplamının (250 MB’lık mobil internet için vergiler dahil aylık 

indirim bedeli 4 TL(DörtTürkLirası), 1 GB’lık mobil internet için 9 TL(DokuzTürkLirası), 4 

GB’lık mobil internet için 10 TL(OnTürkLirası)dir.) “Cihaz kampanyası internet iptal 

ücreti” olarak ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına söz konusu tarihi takip 

eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak 

çıkarılacağımızı,  

24- İşbu Taahhütnamenin 23. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir 
hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, sözkonusu aykırılık tarihinden itibaren 
Taahhütname süresi bitimine kadar Paket kapsamında ödememiz gereken vergiler dâhil 
kalan cihaz taksit tutarları toplamının ilgili pakete tanımlı her bir hattımızın söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten sonraki Mobil İletişim Hizmet Faturasına “2N Easyroute FCT 
Cihaz Cayma Bedeli” olarak yansıtılacağını, bu durumda sözkonusu cihaz taksit tutarları 
toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi,   
 

25- Kampanya kapsamındaki Ofisten Her Yöne ve Mobil İnternet Paketlerinin kapsam, şart ve 
istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer 
alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,  

 
26- Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım bedellerine 

yansıtılacağını ve Paket taahhüt süresi içerisinde tarafımıza fatura edileceğini, 
 
27- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla sadece bir kere katılabileceğimizi 

ve Taahhütname kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan paket taahhüt 
süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

 
28- 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,  

 
29- 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, 

 
30- İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 

doğru olduğunu,  
 
31- 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 yeralan yetkili kişi/kişilerce imzalandığını ve işbu taahhütnamenin şirketimiz için 
bağlayıcı olduğunu, 

 

32- 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,  

 

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


İMZA / KAŞE: 

 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
 
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak  ..................... tarihinde imzalanmıştır.  
 
 
 
Ek-1: Başvuru Formu  
Ek-2: Hat Ekleme Formu 
Ek-3: Mobil İnternet Paket Değişikliğine İlişkin Özel Koşullar 
Ek-4: Ofisten Her Yöne Paket Değişiklik Talep Formu 
 
 
 
 
ŞİRKET UNVANI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İMZA / KAŞE: 

 

EK-1 
 

BAŞVURU FORMU 
 

İşbu Başvuru Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Ofis Ürünleri 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. Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamındaki konuşma süreleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir: 

 
Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamındaki konuşma süreleri; 
 

*İşbu Ek-1’in (C) bendinde belirtilen hatların yukarıdaki tabloda yer alan şirket içi görüşme dakikalarından 
yararlanabilmesi için Şirket içi görüşme tanımlarının yapılması gereklidir. İlgili tanımların yapılmasına 
onay verilen hatların işbu Taahhütnamenin imza tarihinde Ek-1’in (C)  bendinde, imza tarihinden sonra ise 
Ek-2’deki tabloda ilgili kolon işaretlenerek beyan edilmesi gereklidir. Beyan edilmeyen hatlar için ve GSM 
Çağrı Merkezinde kullanılacak cihazlarda Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamında sağlanan yukarıdaki 
tabloda yer alan “şirket içi görüşme dakikaları” kullanılamayacaktır. 

 
Ofisten Her Yöne Paket bedelleri; 
 

Ofisten Her Yöne Paketleri 

 
Ofisten Heryöne Taksidi/hat/ay* 

Ofisten Her Yöne 100 20 TL (YirmiTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 200 30 TL (OtuzTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 500 50 TL (ElliTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 1000 80 TL (SeksenTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 2000 150 TL (YüzelliTürkLirası) 

Ofisten Her Yöne 5000 300 TL(ÜçyüzTürkLirası) 

*Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir. 
 

 

 

 

 

Ofisten Her Yöne 
Paketleri 

 
Ofisten Her Yöne Paketleri kapsamındaki konuşma süreleri 

 

Şirket 
İçi 

Görüşme* 

 
Her Yöne  Görüşme 

Ofisten  Heryöne 100 100 dakika 100 dakika 

Ofisten  Heryöne 200 200 dakika 200 dakika 

Ofisten  Heryöne 500 500 dakika 500 dakika 

Ofisten  Heryöne 1000 1000 dakika 1000 dakika 

Ofisten  Heryöne 2000 2000 dakika 2000 dakika 

Ofisten  Heryöne 5000 5000 dakika 5000 dakika 



İMZA / KAŞE: 

 

 

B. Mobil İnternet Paketleri kapsamındaki data miktarları ve bedelleri 
  aşağıdaki gibidir: 
 

Mobil İnternet Paketleri 

 
Mobil İnternet Paketi taksidi/hat/ay* 

250 MB 20 TL (YirmiTürkLirası) 

1 GB 30 TL (OtuzTürkLirası) 

4 GB 18 TL(OnsekizTürkLirası) 

*Fiyatlara KDV, ÖİV dahildir. 
 
C. 2N Easyroute cihazı aylık temlik bedeli: KDV dahil 30 TL(OtuzTürkLirası) dır. Toplam 
cihaz temlik bedeli KDV dahil 720 TL’dir. 
  
D. Paket Seçim Tablosu  

 
Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat numarası, her bir hat için seçilen Ofisten Her 
Yöne Paketi ve yine seçilen mobil internet paketi adı aşağıdaki tabloya eklenmeli ve şirket içi tanımının 
yapılması ile ilgili talep aşağıdaki tabloda (X) ile işaretlenmelidir. 
 

Hat No 
Seçilen Ofisten Her 
Yöne Paket adı 

Seçilen Mobil 
İnternet Paket adı 

Şirket içi görüşme tanımının 
yapılmasını istiyorum. 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
İşbu Başvuru Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../2011 tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama 
yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha Turkcell’de kalacaktır. 

 
 
 
 

ŞİRKET UNVANI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İMZA / KAŞE: 

 

 
 
 

EK-2 
 

HAT EKLEME FORMU 
 

İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Ofis Ürünleri 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 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.  
 
Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat numarası, her bir hat için seçilen Ofisten Her 
Yöne Paketi ve yine seçilen mobil internet paketi adı aşağıdaki tabloya eklenmeli ve şirket içi tanımının 
yapılması ile ilgili talep aşağıdaki tabloda (X) ile işaretlenmelidir. 
 

Hat No 
Seçilen Ofisten Her 
Yöne Paket adı 

Seçilen Mobil 
İnternet Paket adı 

Şirket içi görüşme tanımının 
yapılmasını istiyorum. 

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
 
İşbu Hat Ekleme Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../2011 tarihinde şirketimizi temsil ve 
ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha Turkcell’de kalacaktır. 
 
 
 
 
ŞİRKET UNVANI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İMZA / KAŞE: 

 

 
 
 

EK-3 
 

MOBİL İNTERNET PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR 
 

İşbu özel koşullar metninin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihinde imzaladığımız Ofis Ürünleri 
Kampanya Taahhütnamesi’nin (Bundan sonra kısaca “Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir 
parçası olduğunu ve Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan 
tüm hususlarda Taahhütname hükümleri geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi beyan 
ve taahhüt ederiz. 

 

1. İşbu özel koşullar metninde yeralan “paket değişikliği”, mobil internet paket seçeneğinin 

değiştirilmesi olarak anlaşılacaktır. Cihaz ve/veya taahhüt süresine ilişkin herhangi bir değişiklik 

yapılması mümkün değildir. 

2. Değişiklik talebi Turkcell İletişim Merkezleri, Satış Yöneticileri veya Turkcell Çağrı Merkezi 

üzerinden alınır ve talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket 

kapsamındaki mobil internet miktarı ilgili hatta tanımlanır. Tanımlama yapılmasını takip eden ilk 

faturaya seçilen yeni Paketin ücreti yansıtılır.  

3. Paket değişikliğinin yapıldığı ay, ilgili hatta yeni Paket kapsamındaki mobil internet miktarı da 

tanımlanarak hattın hem mevcut paket hem de geçilen yeni paket kapsamındaki toplam mobil 

internet miktarından yararlanması sağlanacaktır. Bunun karşılığında ise Paket değişikliğinin 

yapıldığı ay ilgili hatta sadece ilk paketin aylık bedeli yansıtılacaktır. 

4. Paket değişikliği, ikinci cihaz alım hakkını doğurmayacaktır. Taahhütname kapsamında teslim edilen 

cihazın bedelinin taahhüt süresinden kalan aylar için taksitleri her halükarda ilgili hatta yansıtılmaya 

devam edecektir. 

5. Paket değişikliği işleminden sonra yeniden paket değişikliği yapılabilmesi için en az 1 ay geçmesi 

gerekmektedir. 

6. Paket değişikliği için Paket aktivasyonunun üzerinden en az 1 ay geçmesi gerekmektedir. 

7. Alt pakete doğru paket değişikliği taahhütnama süresince sadece 1 kere, üst pakete doğru paket 

değişikliği ise sınırsız kere yapılabilir.  

8. Kampanya Taahhütnamesi’nin 23. maddesinde tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda her bir 

hat için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paket kapsamında aboneye ilgili paketin hatta ilk tanımlandığı 

tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar mobil internet (3G İnternet Paketi) kullanımı 

için sağlanan indirim bedelleri toplamı (250 MB’lık mobil internet için vergiler dahil aylık indirim 

bedeli 4 TL(DörtTürkLirası), 1 GB’lık mobil internet için aylık indirim bedeli 9 TL(DokuzTürkLirası), 4 

GB’lık mobil internet için aylık indirim bedeli 10 TL(OnTürkLirası)dir.) (Örneğin, 1GB’lık Paketten 

4GB’lık Pakete 3. Ayda geçildiği durumda, ilk 3 ay için cezai şart hesaplaması 1GB kapsamında 

sağlanan faydaya göre, kalan aylar için ise 4GB kapsamında sağlanan faydaya göre yapılacaktır.) 

Taahhütnamenin 24. Maddesinde bedellerle birlikte abonenin ilgili hattının Mobil İletişim Hizmet 

faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacak ve işbu 

Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacaktır.  

 
ŞİRKET Ünvanı:  
 
 



İMZA / KAŞE: 

 

 
EK-4 

 
OFİSTEN HER YÖNE PAKET DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU 

   
İşbu Ofisten Her Yöne Paket Değişiklik Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzaladığımız Ofis Ürünleri 
Kampanya Taahhütnamesi ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Ofisten Her Yöne Paket Değişiklik 
Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını,  

 
Taahhütname kapsamında seçmiş olduğumuz ve aşağıda beyan ettiğimiz hatlara tanımlı her bir 
Ofisten Her Yöne Paketini, yine aşağıdaki tabloda karşısında belirttiğimiz yeni bir Ofisten Her 
Yöne Paketi ile değiştirmek istediğimizi,  
 
seçilen her bir yeni Ofisten Her Yöne Paketinin, işbu Ofisten Her Yöne Paket Değişiklik Talep 
Formu imzasından sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren, aşağıdaki tabloda belirtilen her bir 
hatta tanımlanacağını,  
 
seçilen yeni her bir Ofisten Her Yöne Paketi ücretinin, söz konusu Paketin TURKCELL tarafından 
tanımlanarak aktive edilmesinden sonra kalan paket taahhüt süresince, her ay ilgili hattın Mobil 
İletişim Hizmet faturasına, Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Ofisten Her Yöne Paket bedelleri 
üzerinden hesaplanarak yansıtılacağını,  
 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.   
 

Hat No Yeni Paket Adı 

 

 

   

   

   

 

 

   

   

   

 

 

   

   

   

 

 

   

 
İşbu Ofisten Her Yöne Paket Değişiklik Talep Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip,..../..../2011 
tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Bir nüsha tarafımızda, bir nüsha 
TURKCELL’de kalacaktır. 
 
 
ŞİRKET Ünvanı:  
 
 


