KURUMSAL LIFECELL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye;
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”)’nin 25.09.2017 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu
“Kurumsal Lifecell Kampanyası”ndan (“Kampanya”) “Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz
sebebiyle;
1. Kampanya’ya, TURKCELL faturalı kurumsal hat sahibi olmamız halinde ve en az 12 (oniki) fatura
dönemi TURKCELL’de kalmayı taahhüt ettiğimiz üzerimize kayıtlı faturalı hatlarla (İşbu
Taahhütnamede kısaca “Hat/Hatlar” olarak ifade edilecektir.) katılabileceğimizi, aksi halde işbu
Taahhütnamenin geçersiz sayılacağını ve Kampanya’dan çıkarılacağımızı,
2. Kampanya kapsamında dahil etmek istediğimiz üzerimize kayıtlı TURKCELL kurumsal faturalı

hatları işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirttiğimizi, bu hatların her birine, Ek-1’de yer alan Lifecell
Paketler arasından seçtiğimiz paketin (“Paket”) TURKCELL tarafından “Kampanya katılım onay
mesajı” gönderilmesini takiben 12 (oniki) fatura dönemi (“Taahhüt Süresi”)* boyunca her ay ilgili
hatlarımıza tanımlanacağını, söz konusu onay mesajının gelmesini takip eden ilk fatura dönemi
itibariyle Kampanya’ya katılmış olacağımızı, Ek-1’de belirtilen aylık indirimli Paket ücretinin, söz
konusu her bir Hattın Mobil İletişim Hizmet Faturasına, Paket’in TURKCELL tarafından Kampanyaya
tanımlandığı tarihten itibaren 12 (oniki) fatura dönemi süresince aylık olarak yansıtılacağını,
3. 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, ücretlendirme periyodunun yurtiçinde 6 (altı) saniye, yurtiçinden
yurtdışına doğru aramalarda 10 (on) saniye, yurt dışında 60 (altmış) saniye olduğunu, bu paketlerin
yurtdışında geçerli olduğu ve Türkiye’den yurtdışına yapılan kullanımlarda kapsam dışı olduğu
ülkelerin www.turkcell.com.tr adresinde (“Web Sitesi”) yer aldığını ve güncellenen sınırlamalar ile
bağlı olduğumuzu,
4. Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hat/larımıza ait
abonelik sözleşmesini, hattın üçüncü kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple
feshetmeyeceğimizi, hattımızın 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, bu hallere aykırı davranmamız halinde işbu Taahhütnamenin 9. (dokuzuncu)
maddesinin uygulama alanı bulacağını,
5. İşbu Taahhütnamenin 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, başkaca herhangi bir hatta devri gibi bir imkanımızın bulunmadığını,
6. (a) İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz her bir Hatta tanımlanan her bir Paket
kapsamındaki aylık YURTİÇİ (a) mobil internet kullanımının aşılması halinde söz konusu kullanımı
aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin her bir aşımda 200 (ikiyüz) MB’a kadar olan kısım için 9 (dokuz)
TL olacağını ve bu aşım kurgusu 40 (kırk) defa tekrarlandıktan sonra 5 (beş) Kbps’ye düşürülerek

internet kullanımının duracağını ve bu süre içerisinde paket aşım ücreti uygulanmayacağını, (b)
konuşma sürelerinin aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin her bir aşımda 30 (otuz)
dakika’ya kadar olan kısım başına 9 (dokuz) TL, 41. (kırkbirinci) aşımda ise dakikası 56,70
(ellialtıvirgülyetmiş) Kuruş/dakika olacağını, (c) kısa mesajların aşılması halinde ise
ücretlendirmenin her bir aşımda 30 (otuz) kısa mesaja kadar 9 (dokuz) TL, 41. (kırkbirinci) aşımda
ise kısa mesaj başına 40,75(kırkvirgülyetmişbeş) kuruş/SMS 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 taahhüt kapsamında olmadığını, değişiklik halinde güncel aşım bedellerinin makul bir
süre öncesinden Web Sitesinden bildirileceğini bildiğimizi,
7.

İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızın, Paket kapsamı dışında kalan
her türlü yurtiçi ve/veya yurtdışı kullanımının her bir hattın içinde bulunduğu mevcut tarife
üzerinden Paket bedeli dışında ayrıca ücretlendirileceğini,

8.

İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde belirtmiş olduğumuz Hatlarımıza tanımlanan her bir Paketin süresi
sona erdikten sonra tarafımızca iptal edilmemesi durumunda, söz konusu her bir Paketin Hatlara
tanımlanmaya devam edeceğini ve Paketlere ilişkin ücretlendirmenin Web Sitesinde yer alan
güncel ilgili Paket bedelleri üzerinden hesaplanarak, ilgili her bir Hattımızın faturasına yansıtılmaya
devam edeceğini bildiğimizi,

9. İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız
ve/veya 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/üçüncü bir kişiye devretmemiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1’de
belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz
durumunda (TURKCELL’in ilk ihlalde cayma bedeli talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma
hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.), her bir hattımız
için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Paketin Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın
gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından sağlanan ve Ek-1’in (B) bendindeki tabloda yer
alan KDV, ÖİV dahil indirim bedellerinin toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa
söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt Süresi bitimine kadar TURKCELL’e ödememiz
gereken KDV, ÖİV dahil indirimli aylık Paket bedelleri toplamının cayma bedeli olarak ilgili
hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu ihlal tarihini takip eden ilk fatura döneminde
bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı,
10. İşbu Kampanya kapsamında Ek-1’de bildirmiş olduğumuz Hatlarımıza yeni hatlar ilave
edebileceğimizi, bu doğrultuda ilave hat talebimizi işbu Taahhütnamenin Ek-2’sinde yer alan Hat
Ekleme Formunu doldurarak TURKCELL’e beyan edeceğimizi, Kampanyaya dahil ettiğimiz her bir
hat için işbu Taahhütnamede belirtilen hükümlerin aynen geçerli olacağını,
11. 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 Kampanyaya dahil
edemeyeceğimizi, bu bağlamda söz konusu şartlara sahip olduğumuz halde işbu Kampanyaya
katılmış olmamız halinde, söz konusu aykırılığın gerçekleştiği hatların, işbu Kampanyadan
çıkarılarak otomatik olarak Paketcell tarifesine geçirileceğini ve bu ihlaller süresince hatlar
üzerinden gerçekleşen ilgili Paketler kapsamındaki tüm kullanımlarımızın Web Sitesinde yer alan
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güncel Paketcell 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,
12. İşbu Taahhütname kapsamında Kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin
eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya Kampanyanın
suistimal edildiğinin ve/veya telekomünikasyon ihtiyacını karşılamak dışında kötüye kullanıldığının
tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği hatların TURKCELL tarafından otomatik olarak
İşteTarife tarifesine geçirileceğini ve bu ihlaller süresince anılan hatlar üzerinden gerçekleşen
Paket kapsamındaki tüm kullanımlarımızın Web Sitesinde yer alan güncel İşteTarife 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,
13. Ek-1’de bildirmiş olduğumuz hatlarımıza tanımlı her bir Paketi, Kampanya kapsamındaki Paketlerden
biriyle, “Paket Değişiklik Talep Formu”nu imzalayarak TURKCELL’e ibraz etmek suretiyle
değiştirme hakkımız bulunduğunu, Taahhütname süresince değişiklik talebimizin alt pakete doğru
olması halinde bu hakkı sadece bir kere kullanabileceğimizi, bununla birlikte değişiklik talebimizin üst
pakete doğru olması halinde ise sınırsız olarak kullanma hakkımız bulunduğunu ve işbu geçişler sebebiyle
herhangi bir cayma bedeli yansıtılmayacağını,
14. İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya, her bir hattımızla en fazla bir kere katılabileceğimizi ve
Kampanya kapsamında seçtiğimiz her bir Paket için geçerli olan Taahhüt Süresinin dondurulması
talebinde bulunmayacağımızı,
15. Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam, şart, istisnalarının ve Kampanya katılım koşullarının
neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin Web Sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı
olduğumuzu ve Web Sitesinde 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,
16. 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 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,
17. 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,
18. 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,
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19. 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,
20. 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, beyan ve taahhüt ederiz.
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.
Ekler:
EK-1: Başvuru Formu
EK-2: Hat Ekleme Formu
EK-3: Paket Değişiklik Talep Formu

FİRMA UNVANI:

ADRES:
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EK-1
BAŞVURU FORMU
A. İşbu Başvuru Formunun Kurumsal Lifecell 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.
B. Kampanya kapsamındaki Paketlerin kapsam ve vergiler dahil bedelleri aşağıdaki gibidir;
Tablo1
PAKET PAKET İÇERİĞİ
ADI

Lifecell
Super

Lifecell
Extra

İNDİRİMSİZ
KAMPANYA
AYLIK
İNDİRİM
AYLIK PAKET TAAHHÜTNAMESİ BEDELİ
FİYATI
KAPSAMINDAKİ
AYLIK İNDİRİMLİ
FİYATI
100 dakika her
69 TL
49 TL
20 TL
yöne, 100 SMS her
yöne, 5 GB internet,
Bip 30GB, Bip’ten
her yöne 1.000
dakika,
Facebook&Twitter
uygulamasında
geçerli
2
GB,
Lifebox uygulaması
ve bu uygulamada
geçerli 10 GB, TV+
ve bu uygulamada
geçerli 15 GB,
Dergilik servisi ve bu
serviste geçerli 8
GB, Fizy servisi ve
bu serviste geçerli
15 GB
100 dakika her
79 TL
59 TL
20 TL
yöne, 100 SMS her
yöne, 7 GB internet,
Bip 30GB, Bip’ten
her yöne 1.000
dakika,
Facebook&Twitter
uygulamasında
geçerli
2
GB,
Lifebox uygulaması
ve bu uygulamada
geçerli 10 GB, TV+
ve bu uygulamada
geçerli 15 GB,
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Lifecell
Pro

Dergilik servisi ve bu
serviste geçerli 8
GB, Fizy servisi ve
bu serviste geçerli
15 GB
100 dakika her
yöne, 100 SMS her
yöne,
10
GB
internet, Bip 30GB,
Bip’ten her yöne
1.000
dakika,
Facebook&Twitter
uygulamasında
geçerli
2
GB,
Lifebox uygulaması
ve bu uygulamada
geçerli 10 GB, TV+
ve bu uygulamada
geçerli 15 GB,
Dergilik servisi ve bu
serviste geçerli 8
GB, Fizy servisi ve
bu serviste geçerli
15 GB

89 TL

69 TL

20 TL

Facebook&Twitter, Lifebox uygulamalarında ve Dergilik servisinde geçerli internet kullanımlarının
aşılması halinde yurt içi her yöne internet paketinden kullanıma devam edilecek, söz konusu internet
paketinin de sona ermesi durumunda, ilgili hat üzerinde tanımlı ek paket veya ilgili hattın katıldığı başka
bir kampanya yok ise internet kullanımı duracak ve ilgili hatta aşım ücreti yansıtılmayacaktır.
TV+ uygulamasında geçerli internet kullanımının aşılması halinde ise TV+ ek data paketleri ile kullanıma
devam edilebilecektir.
C. Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz her bir hat numarası ve seçilen
Paket adı eklenmelidir:
Hat No:

Seçilen Paket Adı

Hat No:

1

5

2

6

3

7

4

8

FİRMA UNVANI:
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Seçilen Paket
Adı

EK-2
HAT EKLEME FORMU
A. İşbu Hat Ekleme Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal Lifecell Kampanya
Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Hat Ekleme Formu’nda
düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt
ederiz.
B. Taahhütnamede belirterek işbu Kampanya kapsamına dahil ettiğimiz hatlara ilave olarak, aşağıda
belirttiğimiz hattı/hatları da Kampanyaya dahil ettiğimizi ve söz konusu her bir hat için de
Taahhütnamede belirtilen hükümlerin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
C. Aşağıdaki tabloya; Kampanya kapsamına dahil etmek istenen ilave her bir hat numarası ve seçilen Paket
adı yazılmalıdır:
Hat No

Seçilen Paket Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İşbu Hat Ekleme Formu tarafımızca okunarak …. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA UNVANI:
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EK-3
PAKET DEĞİŞİKLİK TALEP FORMU
A. İşbu Paket Değişiklik Talep Formu’nun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Kurumsal
Lifecell Kampanya Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu
Paket Değişiklik Talep Formu’nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname
hükümlerinin geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
B. Taahhütname kapsamında seçtiğimiz her bir Paketi Kampanya kapsamındaki diğer Paketlerden
biriyle değiştirebileceğimizi ve bu kapsamda taleplerimizi aşağıdaki tablo ile beyan ettiğimizi, yeni
Paket süresince işbu Paket Değişiklik Talep Formu ile değişik Taahhütname hükümlerinin
uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Hat No

Eski Paket Adı

Seçilen Yeni Paket Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İşbu Paket Değişiklik Talep Formu tarafımızca okunarak …. /…. /…… tarihinde imzalanmıştır.

FİRMA UNVANI:
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