
 

 

İŞTE FIRSAT PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye; 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”)’nin 01.11.2016 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu “İşte 
Fırsat Paketi Kampanyası”ndan (“Kampanya”) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 
  
1. Kampanya’ya işbu Taahhütnamenin imza tarihinden en fazla 90(doksan) gün önce yeni tesis edilen 

veya bireysel hattan kurumsal hatta geçirilen veya diğer operatörlerden TURKCELL’e taşınan veya 
son üç aydır Şirketiçi Paketi, Ofis Paketi, Rahat Baz Paket’lerinden herhangi biri tanımlı olan 
üzerimize kayıtlı faturalı hatlarla (“Hat/Hatlar”) katılabileceğimizi,  
 

2. Kampanya’ya işbu Taahhütnamenin 1.(birinci) maddesindeki koşul dışında mevcutta Öncelikli İller 
Kampanyasında olmamız durumunda da katılabileceğimizi, 

 
3. İşbu Taahhütname’nin imzasından önceki son 30(otuz) gün içerisinde Kampanya’ya katılmak 

istediğimiz üzerimize kayıtlı hatlarımızın TURKCELL’den başka bir operatöre taşınmış olması 
durumunda işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımızı, 

 
4. Kampanya kapsamında dahil etmek istediğimiz hatları işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde 

belirttiğimizi, bu hatların her birine, Ek-1’de yer alan İşte Fırsat Paketinin (İşbu Taahhütnamede 
herbiri kısaca “Paket” olarak ifade edilecektir.) Kampanya’dan faydalanacak hatlarımızın; 
- yeni tesis veya diğer Operatörden taşınmış olmaları durumunda TURKCELL tarafından 

“Kampanya katılım onay mesajı” gönderilmesini takiben, 
- başka bir Paketten İşte Fırsat Paketine geçmemiz durumunda ise işbu Taahhütname’nin imza 

tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinde TURKCELL tarafından aktive edilmesiyle birlikte, 
seçimimize göre 12(oniki) veya 24(yirmidört) fatura dönemi (İşbu Taahhütnamede kısaca “Paket 
Taahhüt Süresi” olarak ifade edilecektir.) boyunca her ay ilgili hatlarımıza tanımlanacağını ve 
Kampanya’ya katılmış olacağımızı, Ek-1’de belirtilen aylık sabit paket bedelinin söz konusu her bir 
hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Paket’in TURKCELL tarafından Kampanya’ya tanımlandığı 
tarihten itibaren 12(oniki) veya 24(yirmidört) fatura dönemi süresince aylık olarak yansıtılacağını,  
 

5. Ek-1’deki tablolarda yer alan Paketlerin aylık bedellerinin, aynı tablonun “KDV, ÖİV dahil Aylık 
Sabit Paket Bedeli” başlıklı kolonda yazılı ve indirimli bedeller olduğunu ve Taahhüt Süresi 
boyunca değişmeyeceğini,  

 
6. Kampanya kapsamında seçilen her bir Paket kapsamında Ek-1’deki tablolarda yer alan miktarlarda ve 

yine söz konusu tablolarda belirlenen yönlere doğru kullanılmak üzere konuşma süresi, SMS ve mobil 
internet kullanımına hak kazanacağımızı,  
 

7. Paket Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hat/larımıza ait 
abonelik sözleşmesini, hattın üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair bir sebeple 
feshetmeyeceğimizi, hattımızın 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 kesin olarak görüşmeye 
kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, Kampanya’ya 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 12. maddesinin uygulama alanı bulacağını, 



 

2 

İMZA/KAŞE: 

 

8. Kampanya’ya dahil ettiğimiz Hatlarımızın bir ya da birkaçını giden iletişim veya gelen/giden iletişime 
kapatmayı (“Geçici Kapatma”) talep etmemiz durumunda, aşağıda sayılan koşul ve istisnalara uygun 
şekilde işbu Kampanya’nın Taahhüt Süresi’nin uzatılabileceğini, ilgili Hat(lar)ın Geçici Kapandığı  tarihe 
kadar geçen süre için ilgili fatura döneminde dönemsel ücretlendirme usulüne göre ücretlendirileceğimizi,  

 Hattın bir(er) tam fatura dönemi Geçici Kapatılması ve Geçici Kapanan hattın Taahhüt Süresi 
bitimine en az 4 (dört) gün kala (4. gün hariç) açılması halinde, Geçici Kapanan tam fatura dönemi 
süresi, Taahhüt Süresi’nin sonuna eklenir.  

 Hattın bir tam fatura döneminden daha kısa süreli Geçici Kapatılması ve/veya Geçici Kapanan 
hattın Taahhüt Süresi bitimine 4 (dört) gün kaladan sonra açılması halinde, Taahhüt Süresi’ne 
ekleme yapılmaz. 

 İşbu madde konusu kurgunun detaylarına 
https://www.turkcell.com.tr/kurumsal/yardim/hattiniz/faturali/hattimi-gecici-olarak-gelen-ve-gelen-
giden-iletisime-ne-kadar-sureyle-kapatabilirim-ve-faturama-herhangi-bir-ucret-yansir-m  
adresinde yer verilmekte olup, Kampanya kurgusundan bağımsız olarak TURKCELL hatlarına 
uygulanan tüm kural ve istisnalar işbu Kampanya’ya dahil edilmiş tüm Hatlar için de aynen 
geçerlidir. 

 
9. İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde seçtiğimiz her bir Paket kapsamındaki konuşma süresi, SMS ve 

mobil internet kullanım miktarlarını ilgili ay içerisinde 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 faydaları başkaca herhangi 
bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,  

 
10. İşbu Taahhütname’nin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz her bir hatta tanımlanan her bir Paket 

kapsamındaki YURTİÇİ (a) aylık mobil internet miktarının aşılması halinde söz konusu kullanımı 
aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin her bir aşımda 200 MB’a kadar olan kısım için 6TL 
(altıTürkLirası) olacağını ve 40(kırk) kez aşım gerçekleşmesi durumunda adil kullanım politikası 
gereği 3G internet hızı 5kbps’a düşürülecek ve bu süre içerisinde paket aşım ücreti 
uygulanmayacaktır, (b) yurtiçi aylık ücretsiz konuşma sürelerinin aşılması halinde aşan kısma 
ilişkin ücretlendirmenin her bir aşımda 30 (otuz) dakika’ya kadar olan kısım başına 
6TL(altıTürkLirası), 41.(kırkbirinci) aşımda ise dakikası   56,70( ellialtıvirgülyetmiş) Kuruş/dakika 
olacağını, (c) aylık SMS miktarının  aşılması halinde ücretlendirmenin her bir aşımda 30 (otuz) kısa 
mesaja kadar 6TL(beşTürkLirası), 41.(kırkbirinci) aşımda ise kısa mesaj başına  40,75 
(kırktvirgülyetmişbeş) kuruş üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına 
yansıtılacağını  

 
 İşbu maddedeki aşım bedellerinin halen güncel olan ancak Hattın içinde bulunduğu tarife 

kapsamında değişebilecek KDV, ÖİV dahil bedeller olduğunu bunun yanında söz konusu aşım 
bedellerinin değişebileceğini ve bu güncel aşım bedellerinin makul bir süre öncesinden 
www.turkcell.com.tr adresinden bildirileceğini bildiğimizi, işbu maddede bildirilen bedellerin/ 
ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell’in bu maddede belirtilen 
bedellerin Taahhüt Süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafımza taahhütte bulunmadığını, 
 

11. İşbu Taahhütname konusu “Paket” kapsamında sunulan her yöne dakika , internet* ve SMS’leri, 
detayları ve katılım şartları www.turkcell.com.tr sitesinde yer alan Süper Yurtdışı Kampanyasına 
dahil olarak günlük KDV, ÖİV dahil 19,90 TL (ondokuzTürkLirasıdoksanKuruş) karşılığında yurt 
dışında geçerli ülkelerde kullanabileceğimizi ve yurt dışı kullanım haklarına ilişkin koşulların/ 
bedellerin/ ücretlerin taahhüt kapsamında olmadığını, başka bir ifadeyle Turkcell’in bu maddede 

http://www.turkcell.com.tr/
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belirtilen bedellerin Taahhüt Süresi boyunca değişmeyeceği hususunda tarafımıza taahhütte 
bulunmadığını bildiğimizi ve “Paketler”in yurtdışında geçerli olduğu / Türkiye’den yurtdışına 
yapılan kullanımlarda kapsam dışı olduğu   ülkelerin www.turkcell.com.tr adresinde yer aldığını 
ve güncellenen sınırlamalar ile bağlı olduğumuzu; 
*1GB BiP + 25Gb lifebox data kullanım hakkı hariç 
 

12. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız 
ve/veya Paket 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/üçüncü bir kişiye devretmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de 
belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz ve/veya 
Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari 
amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Kampanyanın suistimal edilmesi 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, Kampanya Paketinin Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından sağlanan ve Ek-1’deki tablolarda yer 
alan indirim bedeli üzerinden hesaplanacak toplam indirim bedeli veya bu tutara göre lehimize 
olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt Süresi bitimine kadar TURKCELL’e 
ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil Kampanya Paketi bedelleri toplamının ilgili her bir Hattımızın 
Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına iptal bedeli olarak tek seferde 
yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,  

 
13. 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 Kampanya’ya dahil 
edemeyeceğimizi, bu bağlamda söz konusu şartlara sahip olduğumuz halde işbu Kampanya’ya 
katılmış olmamız halinde Kampanyadan çıkarılarak söz konusu aykırılığın gerçekleştiği hatların 
otomatik olarak Ekomini tarifesine geçirileceğini ve bu ihlaller süresince hatlar üzerinden 
gerçekleşen ilgili Paketler kapsamındaki tüm kullanımlarımızın www.turkcell.com.tr adresinde yer 
alan güncel  Ekomini tarifesi üzerinden hesaplanmak ve söz konusu süre içerisinde tahsil edilen 
Paket bedellerinin bu tutardan çıkarılması suretiyle bulunacak tutarın ilgili hatlarımızın Mobil 
İletişim Hizmet faturalarına yansıtılacağını, 
 

14. Taahhütname süresi içerisinde Kampanya kapsamındaki Paketimizden başka bir pakete geçiş 
yapamayacağımızı ve Paket Taahhüt Süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımızı, 

 
15. Talebimizi Turkcell Çağrı Merkezi veya Turkcell Kurumsal Müşteri Yöneticisi aracılığıyla Paket 

Taahhüt Süresi bitiminden önce iletmemiz durumunda, Paketimizin Taahhüt Süresinin bitmesi 
akabinde seçimimize göre Ek-1 B’de belirtilen şartlarla uzayacağını, uzayan dönem için de işbu 
Taahhütname hükümlerinin  aynen uygulanacağını, uzayan dönem içerisinde Paket değişikliği 
yapamayacağımızı bileceğimizi, 

 
16. İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza tanımlanan “Paket”in süresi 

sona erdikten sonra Tahhüt Süresinin uzatımı veya başka bir paket talebinde bulunmamış olmamız 
durumunda İşte Fırsat Paketi 73 TL(YetmişüçTürkLirası)’lik kontratsız paket fiyatı ve Ek:1 A’da 
belirtilen paket kapsamı ve içeriğiyle* hattımıza tanımlanacaktır, 

 *1GB BiP + 25Gb lifebox data kullanım hakkı hariç 
 

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


 

4 

İMZA/KAŞE: 

17. Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam, şart, istisnalarının ve kampanya katılım koşullarının 
neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile 
bağlı olduğumuzu ve www.turkcell.com.tr adresinde yer alan kampanya katılım koşullarından 
birini veya birden fazlasını karşılamayan Ek-1’de beyan ettiğimiz hatların işbu Kampanyadan 
yararlanamayacağını bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 

 
18. TURKCELL’in Ek-1’deki Kampanya Paketinin kapsamı ve/veya bedelinde aşağıda sayılı hallerde 

değişiklik yapma ve yaptığı değişiklikleri, tarafımıza göndereceği faturalara, makul bir süre 
önceden  www.turkcell.com.tr adresli web sitesinden bilgi vermek koşuluyla yansıtma hakkını 
saklı tuttuğunu: 

  

 Yetkili makamların işlemleri veya yürürlükteki mevzuat uyarınca: 
(i)  vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin tutarında/oranında değişiklik yapılması, 
(ii) yeni bir vergi, resim, harç ve veya benzeri mali yükümlülük ihdas edilmesi, 

 Başta enflasyon olmak üzere makroekonomik göstergelerde olağan sayılamayacak bir oranda 
değişiklik yaşanması 
 

19. İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet 
Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon 
Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,  

 
20. 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, 

 
21. 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, 

 
22. 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 

bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

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

EK-1: Başvuru Formu 
 
 

FİRMA UNVANI:  

ADRES: 

 

 

 

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

 
İşbu Başvuru Formunun İşte Fırsat Paketi Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) 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 aşağıda belirtilen Kontratlı Paketlerin özellikleri ve Taahhütnamenin 1, 2 ve 3. 

Maddelerinde yer alan uygulama esasları saklı kalmak üzere imza tarihi itibariyle güncel indirimli bedelleri 
aşağıdaki gibidir. 
  

        

Paket kapsamı 

Paket adı 

KDV, ÖİV 
Dahil Aylık 

İndirim 
Bedeli 

KDV, ÖİV 
Dahil İndirim 
Sonrası Aylık 
Sabit Paket 
Bedeli(Aylık 
Sabit Paket 

Bedeli) 

Taahhüt 
Süresi 

    
Yurtiçi Konuşma 

Süresi  
Kısa Mesaj 

Mobil 
İnternet 
Miktarı 

İşte Fırsat 38 ₺ 35 ₺ 
12 ay /24 

ay 

Şirketİçi: sınırsız dk  
100 SMS 1 GB(*) 

Her yöne: 1.000dk 

 

B. Kampanya kapsamındaki İşte Fırsat Kampanyasından yararlanmış olup, Paket Taahhüt Süresi sona eren 
abonelerin Taahhüt yenileyecek olmaları durumunda faydalanabilecekleri paket kapsamı ve bedeli 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 
 

        

Paket kapsamı 

Paket adı 

KDV, ÖİV 
Dahil Aylık 

İndirim 
Bedeli 

KDV, ÖİV 
Dahil İndirim 
Sonrası Aylık 
Sabit Paket 
Bedeli(Aylık 
Sabit Paket 

Bedeli) 

Taahhüt 
Süresi 

    
Yurtiçi Konuşma 

Süresi  
Kısa Mesaj 

Mobil 
İnternet 
Miktarı 

İşte Fırsat Devam 
Teklifi 

28 ₺ 45 ₺ 12 ay 
Şirketİçi: sınırsız dk  

100 SMS 1 GB(*) 
Her yöne: 1.000dk 

(*) Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Paket kapsamındaki 

internet miktarı dışında; 
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- Taahhüt Süresince kullanabileceğimiz ve yalnızca BIP kullanımları için geçerli olacak BİP 5 GB paketinin 

hattımıza tanımlanacağını, BİP paketi karşılığında hattımıza herhangi bir ücret yansıtılmayacağını, BİP 

uygulaması kullanımlarında,  www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen 3G ve LTE data kullanımı koşulları geçerli 

olduğunu, faydanın sadece yurtiçi kullanımlar için geçerli olduğunu ve taahhüt süresi sonunda ücretsiz BiP 5GB 

paketinin sona ereceğini, ücretsiz fayda sona erdikten sonra BiP’ten yapacağımız sesli ya da görüntülü aramaların 

yararlandığımız başka bir kampanya yoksa hattımıza tanımlı bir mobil internet paketinden ya da hattımızın içinde 

bulunduğu mobil internet tarifesinden ücretlendirileceğini bildiğimizi, 

-Taahhüt Süresince kullanacağımız ve yalnızca Lifebox kullanımları için geçerli olacak Turkcell Lifebox 525GB 

Paketinin, Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Hattımıza 

tanımlanacağını, hali hazırda Lifebox üyesi olmamız durumunda öncelikle Lifebox’yla ilgili paketin anında iptal 

edileceğini ve Turkcell Lifebox 25GB Paketinin tanımlanacağını, Turkcell Lifebox 25GB Paketi üzerinden yapılan 

işlemler ve paylaşımlar için mobil internet kullanımımın, varsa Hattımıza tanımlı bir mobil internet paketinden, 

yoksa Hattımızın içinde bulunduğu mobil internet tarifesinden ücretlendirileceğini, Turkcell Lifebox 25GB Paketi 

karşılığında hattımıza herhangi bir ücret yansıtılmayacağını, Turkcell Lifebox 25GB Paketi üzerinden yaptığımız 

paylaşımlar ile ilgili TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını bildiğimizi, 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

A. Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat numarası ve seçilen Paket 
adı doldurulmalıdır; 
 

 Hat No Seçilen Paket Adı Taahhüt Süresi 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

FİRMA UNVANI:  

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

