
 
 

KOBICEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İÇİN 
PAKET DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN EK TAAHHÜTNAME 

 

İşbu Ek Taahhütname, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 
21.01.2013 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan “KOBICEP Kampanya”sından yararlanmak üzere, ................ 
tarihinde imzalamış olduğumuz KOBICEP Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra “Ana Taahhütname” 
olarak anılacaktır.) kapsamında seçtiğimiz pakete ilişkin değişikliği düzenlemektedir. 
 
1. İşbu Ek Taahhütnamenin Ana Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Ek Taahhütname ile 

düzenlenmemiş olan tüm hususlarda “Ana Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını, “Ana 
Taahhütname”de belirtilen ana hat numaramızın değişmediğini, 

 
2. “Ana Taahhütname” kapsamında seçtiğimiz aylık fatura taahhüdünü en fazla 2  alt (taahhüt süresi aynı 

kalmak koşuluyla, seçtiğimiz taahhüt süresinden daha düşük fatura tutarı taahhütlü) veya  2  üst (taahhüt 
süresi aynı kalmak koşuluyla, seçtiğimiz taahhüt süresinden daha yüksek fatura taahhütlü) fatura 
taahhütlerinden biriyle, işbu madde kapsamında tanımlı koşullarda değiştirebileceğimizi, üst fatura 
taahhüdü ile değiştirmemizin ancak yeni hat açmak ya da diğer operatörden hat taşımak suretiyle mümkün 
olacağını bildiğimizi, bu koşulu sağlayacak şekilde “Ana Taahhütname” kapsamında seçtiğimiz aylık fatura 
taahhüdünü, taahhüt süresi değişmeksizin, …….. TL’lik aylık fatura taahhüdü ile değiştirdiğimizi ve mevcut 
taahhüt süresince işbu Ek Taahhütname ile değişik “Ana Taahhütname” hükümlerinin uygulanacağını, söz 
konusu değişikliğin işbu Ek Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren geçerli 
olmaya başlayacağını (değişiklik, içinde bulunulan aylık dönemi de kapsamaktadır.) ve bu tarihten itibaren 
işbu maddede belirtilen fatura taahhüdünün esas alınacağını, başka bir deyişle söz konusu değişikliğin 
gerçekleşme zamanından bağımsız olarak, “Ana Taahhütname”nin 4. Maddesi kapsamında yapılacak birer 
aylık değerlendirmelerin her hâlükârda işbu Ek Taahhütname konusu fatura taahhüdü üzerinden 
yapılacağını,  

 
a) seçtiğimiz fatura taahhüdünü üst fatura taahhütlerinden biri ile değiştirmemiz halinde, yeni seçimimize 
istinaden ilave Puan* kazanacağımızı, sözkonusu ilave puanın işbu Ek Taahhütnamenin Turkcell 
sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren kullanılmaya başlanabileceğini, söz konusu Puanı “Ana 
Taahhütname” kapsamında beyan ettiğimiz tüm hatlar da dahil olmak üzere tüm hatlar için “Ana 
Taahhütname” koşullarında kullanabileceğimizi,  

 
*(Yeni fatura taahhüdüne istinaden Ek-1’de yer alan “Puan Tablosu”nda denk gelen tutarda ilave Puan – 
Mevcut fatura taahhüdüne istinaden Ek-1’de yer alan “Puan Tablosu”nda denk gelen tutarda ilave Puan) x 
taahhüt süresinden geriye kalan ay sayısı / toplam ay bazında taahhüt süresi  

 
Örneğin; 24 ay taahhüt süreli, 500 TL fatura taahhüdünden, 24 ay taahhüt süreli 1000 TL fatura taahhüdüne 
15.ayda geçiş yapmak istenirse, ( 4460–  2165) x (24-15)/24 = 860,6 TL’lik ilave Puan kazanılacaktır. 



   

İMZA/KAŞE 

 
b) seçtiğimiz fatura taahhüdünü alt fatura taahhütlerinden biri ile değiştirmemiz halinde, ilave 
Puana hak kazanamayacağımızı, mevcut ve yeni fatura taahhütlerine istinaden Ek-1’de yer alan 
“Puan Tablosu”nda denk gelen Puanlar arasındaki farka denk gelen tutarın ana hattımızın işbu Ek 
Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihi takip eden ilk faturasına “İştecep Taahhüt 
fark Tutarı” olarak yansıtılacağını, (Örneğin; 24 ay taahhüt süreli, 1000 TL fatura taahhüdünden, 24 ay 
taahhüt süreli 500 TL fatura taahhüdüne 15.ayda geçiş yapmak istenirse, ana hatta ( 4460 – 2165 ) =  
2295 TL İştecep Taahhüt fark Tutarı yansıtılacaktır.) 

 
3. Ana Taahhütname kapsamında seçtiğimiz aylık fatura taahhüdünü; 24 aylık taahhüt verdiğimiz takdirde 

taahhüt süresince 2 (iki) kere, 12 aylık taahhüt verdiğimiz takdirde ise taahhüt süresince 1(bir) kere 
değiştirebileceğimizi, 
 

4. Ana Taahhütname kapsamında seçtiğimiz aylık fatura taahhüdünü değiştirdikten sonra, yeni bir değişiklik 
yapabilmemiz için işbu Ek Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren 1(bir) ay 
geçmesi gerektiğini, bu koşulun Kampanya kapsamında gerçekleştireceğimiz her bir değişiklik için ayrı ayrı 
uygulanacağını bildiğimizi, 
 

5. Ana Taahhütnamede EK-1’in (D) bendinde listelenen hatlara ilaveten işbu Ek Taahhütname ile yeni hatlar 
ekleyebileceğimizi, bu ilave hatları işbu Ek Taahhütname’de EK-1’in (D) bendinde listeleyebileceğimizi, Ana 
Taahhütnamedeki tüm yükümlülüklerin eklenen yeni hatlar için de aynen geçerli olacağını bildiğimizi, 
 

6. 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 Ek 
Taahhütnamenin Turkcell’e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi/kişilerce 
imzalandığını ve işbu Ek Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 

 
7. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası tarafımda kalacak olan işbu Ek 

Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca 
karşılanacağını,  

 
kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 
İşbu Ek Taahhütname tarafımızdan okunarak   …. /…. /……  tarihinde imzalanmıştır.  
 
 
Ek-1: Beyan Formu 

 
 
 
 
FİRMA UNVANI:  
 



   

İMZA/KAŞE 

 
 
ADRESİ: 
 

EK-1 
 

BEYAN FORMU 
 

A. Kampanya kapsamındaki aylık fatura taahhüdü ve taahhüt süresi seçenekleri karşılığında hak 
edilecek puan tablosu aşağıdadır; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Kampanya kapsamındaki cihaz modelleri ve her bir cihaz modelinin puan karşılığı aşağıdaki tabloda 
belirlenmiştir. Kampanya kapsamındaki 1 Puan, 1 TL’ye eşit olduğundan, aşağıdaki tabloda her bir 
cihaz karşısında yer alan puan değerleri, cihazların TL cinsinden değerleridir. 
 
 

Cihaz Adı 
Puan (12 

Ay) 
Puan (24 

Ay) 

Blackberry Q5 1031 1128 

Aylık Gelir taahhüdü 
(TL) 

Puan tablosu 

12 ay taahhütlü  
Kurgu için  

24 ay taahhütlü  
Kurgu için  

100 140 410 

150 215 620 

200 290 840 

300 440 1.280 

500 745 2.165 

750 1.140 3.300 

1000 1.530 4.460 

1500 2.340 6.790 

2000 3.160 9.190 

2500 4.020 11.660 

3000 4.875 14.210 

3500 5.790 16.820 

4250 7.110 20.730 

5000 8.515 24.760 
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HP 250 1000M 1.8 GHZ 1128 1224 

HP PROBOOK 430 I5-4200M 2.5 GHZ  1812 1968 

HTC One V 600 648 

Huawei 10 708 768 

iPad Air 16 GB 1608 1752 

iPad Air 32 GB 1860 2016 

iPad mini retina 16GB 1380 1488 

iPad mini retina 32GB 1632 1776 

iPhone 4 8 GB 996 1056 

iPhone 5C 16 GB 1800 1944 

iPhone 5S 16 GB 2148 2328 

Nokia Lumia 1020 1992 2160 

Nokia Lumia 620  732 792 

Nokia Lumia 625 804 864 

Nokia Lumia 820 1080 1152 

Nokia Lumia 920 1332 1416 

Nokia Lumia 925 1392 1512 

Samsung Galaxy  Trend Lite 516 552 

Samsung Galaxy  Trend Plus 588 648 

Samsung Galaxy Note 10.1  2014 
Edition 

1512 1632 

Samsung Galaxy Note 3 2224 2424 

Samsung Galaxy Note 3 Neo 1728 1872 

Samsung Galaxy Note2 1320 1440 

Samsung Galaxy Pocket Neo 384 408 

Samsung Galaxy S3 1116 1224 

Samsung Galaxy S3 Mini  744 816 

Samsung Galaxy S4 16 GB 1728 1872 

Samsung Galaxy S4 Mini 1068 1176 

Samsung Galaxy Tab 3.8 864 936 

T 40 492 528 
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VINN 3G Modem 96 96 

 
 
 

 
 

C. CİHAZ SEÇİMİ   
 

Kampanya kapsamında hak ettiğimiz puanlar karşılığında teslim almak istediğimiz cihaz modelleri ve 
adetleri aşağıya eklenmiştir; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Seçilen renkte cihaz olmaması durumunda TURKCELL tarafından FİRMA’ya, stokta olan renkte cihaz temin 
edilecektir. Bu konuda FİRMA’nın herhangi bir itirazı olmayacaktır. 
 
 
 
D. Kampanya kapsamına dahil edilen ilave hatlarımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cihaz Marka/Model 
Cihaz 
Rengi* Adet 

     

     

     

     

     

     

     

     

Hat Numaraları 

  

  

  

  

  

  

  

  



   

İMZA/KAŞE 

 
 
FİRMA ÜNVANI: 
 
 
 
ADRES: 


