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TEKNOSACELL DATA TARİFESİ KAMPANYASI  
TAAHHÜTNAMESİ 

 
 
TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“İŞLETMECİ”) TEKNOSACELL Data TarifeSİ 
Kampanyasından (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen katılım 
koşullarını sağlayan Aboneler (“Abone”) işbu Taahhütname’de belirtilen şartlar 
kapsamında yararlanabilecektir. 

 

 

GENEL ŞARTLAR;   

1- Abone’nin Kampanya’dan faydalanabilmesi için Kademeli 5GB Data Tarifesine 
(“Tarife”) Abone olması  gerekmektedir. Kampanya’ya başvurduğu tarihte hali 
hazırda farklı bir  tarifeye kayıtlı olan Abone’lerin  işbu Kampanya’ya başvuru talebi  
aynı zamanda mevcut tarifesinin 5 GB Data Tarifesi olarak değiştirilmesi talebi 
anlamına gelecektir.  

 

2- Abone tarafından  İşbu Taahhütname’nin  imzalanmasını müteakip ilk faturalama 

tarihi itibarıyla, 12 (oniki) aylık fatura dönemi (“Taahhüt Süresi”) boyunca abone 

olma taahhüdünde bulunulması ve bu taahhüde uygun davranılması koşuluyla, 

Abone’den Taahhüt Süresi boyunca Kampanya kapsamında yer alan tarife 

paketinin Özel Şartlarda belirtilen indirimli aylık paket ücreti alınacak ve kampanya 

süresinden sonra yürürlükteki tarife paket ücreti üzerinden ücretlendirme 

yapılacaktır. Taahhüt Süresi bitiminde yürürlükte olan paket ücretleri, işbu 

Taahhütname’nin imzalandığı tarihte yürürlükte olan kampanyasız tarife ücretlerine 

göre değişiklik gösterebilecektir. Tarife bilgisi ve detayları www.teknosacell.com da yer 

alacaktır. 

3- Kampanya kapsamında sunulan tarife yalnızca data iletişimine açıktır, bu nedenle 
Abone Tarife kapsamında kullanımıma tahsis edilmiş olan TEKNOSACELL hattını 

sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için kullanabilecektir. Söz konusu hatta tanımlı  
tarife ses iletişimine ve MMS hizmetine kapalı olacaktır. 

 

4- Abone’nin Kampanya  kapsamındaki internet kullanım hakkı işbu Taahhütname’nin imza 
tarihinden itibaren tanımlanacak, tanımlamanın yapıldığına ilişkin İŞLETMECİ 
tarafından Abone’nin hattına bildirim SMS’i gönderilecektir. Abone’ye işbu 
Kampanya kapsamında tanınan GPRS ile ilgili haklar bu tanımlamadan sonra 
kullanılabilecektir. 

 

 

 

İMZA: 

 

http://www.teknosacell.com/
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5- Kampanya kapsamında sunulan Tarife kademeli yapıda olup, ilk kademe internet 
kullanımının tamamlanmasından sonra;  

 

- İlgili Tarife için her 1 GB’lık paketler en fazla 5 defa otomatik olarak yüklenecektir. 

 

- Abone’ye her 1GB yüklemenin 8TL (sekiz Türk Lirası) olarak ücretlendireceğine 
ilişkin  SMS ile bilgilendirme yapılacaktır. 

 

6-  Abone’nin aynı fatura dönemi içinde internet kullanımı 10 GB’a ulaşıldığında 
bağlantı hızı 1 Kbps'ye düşecektir. Abone internet kullanım hakkından Taahhüt Süresi 
boyunca sadece faturalı hattı ile  İŞLETMECİ ile imzalamış olduğu Abonelik Sözleşmesi 
hükümleri dahilin de yararlanabilecektir. 

 

7- Abone’nin Taahhüt Süresi sonunda tarife değişikliği talebini İŞLETMECİ’ye bildirmesi 
halinde İŞLETMECİ tarafından tarife değişikliği gerçekleştirilecek ve Abone’ye  
www.teknosacell.com internet sitesinde yer alan güncel tarife bedelleri ve ek paket 
bedelleri üzerinden ücretlendirilme yapılacaktır. Abone  Taahhüt Süresi sonrasında 
Tarife’yi iptal etme hakkına sahiptir. 

 

8- Abone’nin İlk fatura dönemindeki internet kullanımının  15(onbeş)  günden az olması 
halinde Tarife’nin aylık paket ücretinin 30 (otuz) güne bölünmesi suretiyle hesaplanan 
tutar x ilk fatura dönemi içerisinde kullanılan gün sayısı şeklinde hesaplama yapılacak  ve 
Abone ilk fatura dönemindeki kullanımı için bu tutarı ödeyecektir. Abone’nin ilk fatura 
döneminde 15(onbeş) günden fazla kullanım yapması halinde ve Taahhüt Süresi 
boyunca devam eden fatura dönemlerinde Abone’ye Özel Şartlarda belirtilen  indirimli 
aylık tarife paket ücreti üzerinden ücretlendirme yapılacaktır. Abone’nin Tarife  Paketi 
kapsamındaki GPRS-EDGE-3G-4.5G kullanım hakkı her fatura dönemin de yenilecek 
olup, bir sonraki fatura dönemine devretmeyecektir.  

 

9- Abone’nin Taahhüt Süresi tamamen dolmadan önce; Kampanya’dan çıkmak istemesi 
ve /veya Abonelik Sözleşmesi’ni tek taraflı ve haksız olarak feshetmesi, işbu 
Taahhütname konusu hattını kapatması, faturasız bir tarifeye geçmesi, hattını başka 
bir operatöre taşıması, başka kişi ya da kuruluşlara devretmesi, ve/veya İŞLETMECİ 
tarafından ilgili mevzuat ve / veya abonelik sözleşmesi hükümleri uyarınca 
kapatılmasına neden olması,  hattına tanımlı Tarife’yi  iptal ettirmesi/ değiştirmesi 
halinde; Abone Kampanya Faydasından yararlanamayacak ve  Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurulu’nun almış olduğu 03.01.2013 tarih ve 2013/DK-THD/14 sayılı ve 
20.03.2013 tarih ve 2013/DK-THD/154 sayılı kararları (“Kurul Kararı”) uyarınca, 
Taahhütname’nin Abone tarafından imzalandığı tarihten itibaren taahhüde aykırılığın 
oluştuğu döneme kadar Abone’ye Kampanya kapsamında sağlanan indirimlerin 
toplamı (“Sağlanan Fayda”) ile kalan Taahhüt Süresi boyunca ödemeyi taahhüt ettiği 
indirimli aylık paket ücretleri toplamından (“Kalan Aylar Faydası”) hangisi düşükse o 
bedel İhlal Halinde Ödenecek Ücret olarak Abone’den tahsil edilecektir.   

 

İMZA: 
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10- Tarife kapsamında SMS kullanımları 45 Kuruş/adet olarak ücretlendirilecektir. 
İşletmeci’nin tarife aşım ücretlerinde değişiklik yapma hakkı saklı olup, Abone güncel 
aşım ücretlerine www.teknosacell.com adresinden ulaşılabilecektir. 

 

11- Yurtdışı dolaşım GPRS kullanımı bedelleri Kampanya kapsamında sunulan ve EK-1’de 
ayrıntıları verilmiş olan aylık internet kullanım kotasına dahil olmayıp, ayrıca 
ücretlendirilecektir. 

  

12- Tarife kapsamındaki internet paketi Abone’nin Tarife’ye dahil olduğuna dair 
gönderilecek SMS tarihi itibariyle aktif olacaktır. Abone’nin Kampanya  Katılım 
SMS’nin gönderilesinden önceki  kullanımları hali hazırda yararlanmakta olduğu tarife 
ücreti üzerinden faturalandırılacaktır. 

 

13- Tarife kapsamında sunulan tüm data hakları sadece internet apn üzerinden yaratılan yurt 
içi cepten data için geçerlidir. 

 

14- Bir fatura dönemi içerisindeki data kullanım miktarının Tarife kapsamında sunulan data 
kullanım hakkı miktarına ulaşmaması durumunda, Abone’nin o fatura dönemine ait kalan 
kullanım hakları bir sonraki fatura dönemine devretmeyecektir. 

  

15-  Abone’nin İşbu Taahhütnamede yer alan yükümlülüklerinden  herhangi birini ihlal 
etmesi halinde İŞLETMECİ’nin   ihlal tarihinden itibaren abonelik sözleşmesinde yer 
alan usul uyarınca Abone’nin hattını  kullanıma kapatma hakkı bulunmaktadır. 

 

16- 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; 
Abone faturasında belirtilen KDV matrahı üzerinden %7,5 oranında Özel İletişim Vergisi, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk 
abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat 
ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin 
verilmesinden kaynaklanan damga vergisi ve her türlü vergi ve mali 
yükümlülüklerden sorumludur.  Bu vergiler/mali yükümlülükler Abone’nin 
faturalarına yansıtılmak suretiyle tahsil edilerek İŞLETMECİ tarafından Maliye 
Bakanlığı’na ödenecektir. Abone’nin hattını kullanmaması veya tekrar kullanmak 
üzere kapatması halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri 
yükümlülükler Abone’nin hizmet faturasına ayrıca yansıtılacaktır. 

 

17- İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütname bir nüshası İŞLETMECİ’de kalacak; 
diğer nüshası Abone’ye verilecek şekilde düzenlenmiştir. 

 

İMZA: 

 

 

http://www.teknosacell.com/
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ÖZEL ŞARTLAR 

 

TEKNOSACELL Kademeli 5GB Data Tarifesi’ ne kaydedilecek numara; ……………… 

  

Kampanya Kapsamındaki Tarife  

 

Tarife İsmi Tarife İçeriği 
Taahhüt 
süresi 

Taahhütlü 
Tarife Ücreti 

Taahhütsüz 
 Tarife 
Ücreti 

Sağlanan  

İndirim Tutarı 

Kademeli 5GB 
Data  Tarifesi  

5GB 
12 fatura 
dönemi 

24 TL       30 TL 6 TL 

 

Tarife kapsamındaki internetin ilk kademesi bittiğinde, 10 GB’a kadar her 1GB kullanım 
otomatik olarak  (KDV ve ÖİV Dahil) 8 TL (SekizTürkLirası) olarak ücretlendirilir. İnternet 
kullanımı 10 GB’a ulaştığınızda, internet kullanım hızı 1kbps’a düşürülür ve 
ücretlendirilmez.  

 

Yukarıda belirtilen  Kampanya koşullarını okuduğumu, anladığımı  belirtilen şartlar 
kapsamında Kampanya’ dan yararlanmak istediğimi kabul, beyan ve taahhüt 
ederim. 

 
İşbu Taahhütname’nin bir nüshasını elden teslim aldım.  

 

Tarih                          : 

 

Ad-Soyad  : 

 

T.C. Kimlik No  : 

 

İmza   : 


