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CEPTEN 2GB’LI EVDE İNTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

 

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye; 
Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark 34854 Maltepe/İstanbul adresinde mukim 
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL SUPERONLINE”) (Mersis No: 7144494375322904) 
tarafından 22/12/2015 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cepten 2GB’lı Evde İnternet Kampanyası’ndan 
(“Kampanya”) “Bireysel Abone” olarak yararlanmak istemem sebebiyle;  
 

1. İşbu Taahhütnamenin TURKCELL SUPERONLINE Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve eki 
mahiyetinde olduğunu, işbu Taahhütnamede yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi 
hükümlerinin geçerli sayılacağını ve işbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar 
bakımından ilgili Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usule ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını 
bildiğimi, 

2. İşbu Kampanyadan yeni ve mevcut bireysel Turkcell Superonline Yalın ADSL müşterilerinin 
yararlanabileceğini bildiğimi, 

3. İşbu Kampanya kapsamında TURKCELL SUPERONLINE tarafından Ek-1’deki tarife alternatifleri 
kapsamında sunulan Yalın ADSL Internet Hizmetinden yararlanmak istediğimi, bu kapsamda Ek-
1’deki tabloda yer alan Yalın ADSL Internet Tarifeleri (her biri ayrı ayrı “Tarife” olarak 
anılacaktır.) arasından Tarife yanındaki kutuyu işaretlemek suretiyle seçimimi beyan ettiğim bir 
Tarifenin, işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra gerçekleştirilecek Modem kurulumu 
(“Kurulum”) akabinde TURKCELL SUPERONLINE sistemlerinde kayıtlı cep telefonu numarama 
ücretsiz olarak gönderilecek aktivasyon mesajından sonra 24 ay süresince (“Taahhüt Süresi”) 
her ay tanımlanacağını ve bunun karşılığında yine Ek-1’deki tabloda belirtilen aylık Tarife 
bedelinin TURKCELL SUPERONLINE tarafından Taahhüt Süresince “Cepten 2GB’lı Evde İnternet 
Kampanyası” adı altında tarafıma her ay faturalandırılacağını bildiğimi, bu kapsamda Taahhüt 
Süresi boyunca işbu Taahhütnamede yer alan Yalın DSL internet hizmetimden yararlanacağımı,  

4. Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısı üzerinden TURKCELL SUPERONLINE dışında başka bir 
işletmeciden ADSL hizmeti alıyor olmam durumunda işbu Kampanyadan yararlanabilmek için 
öncelikle İşletmeci Değişikliğine ilişkin süreçleri tamamlayarak ilgili Talep Formu’nu imzalamak 
suretiyle, yararlanmakta olduğum ADSL hizmetimi TURKCELL SUPERONLINE’a taşımam 
gerektiğini; mevzuat kapsamında işletmeci değişikliği onayımın alınması için TURKCELL 
SUPERONLINE tarafından aranacağımı, tarafıma ulaşılamaz ve/veya işletmeci değişikliği onayım 
alınamazsa işletmeci değişiklik talebimin iptal edileceğini ve işbu Taahhütnamenin geçersiz 
sayılacağını bildiğimi,   

5. İşbu Taahhütname kapsamında, aylık 2GB Cepten Mobil İnternet Paketinin (“Mobil Internet 
Paketi”) işbu maddede ve www.turkcell.com.tr’de tarif edilen şekilde, Taahhüt Süresince 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından tarafıma aşağıdaki koşullarda 
sağlanacağını, söz konusu Mobil Internet Paketi için, iş bu taahhütname kapsamında tarafıma 
herhangi bir ücret yansıtılmayacağını bildiğimi, 

 Mobil Internet Paketi’nin tanımlanması için, Kampanya kodunun Turkcell’e gönderildiği tarih 
itibariyle en az 7 gündür aktif ön ödemeli veya faturalı bir TURKCELL bireysel hat sahibi 
olunmalıdır. 

 Mobil Internet Paketi’nden mevcut Turkcell aboneliği kapsamında  
http://wwww.turkcell.com.tr/kampanyalar/cepten-internet/cepten-2-gbli-evde-internet-kampanyasi 
adresinde yer alan şartlarla yararlanabilir. 

 Mobil Internet Paketi’nin tanımlanması için, Kurulumun tamamlanarak Yalın ADSL İnternet 
Hizmetinin aktivasyonunun sağlanması gerekir. Yalın ADSL İnternet Hizmeti aktivasyonunu takiben 
Abonenin Turkcell Superonline sistemlerinde kayıtlı cep telefonu numarasına SMS ile “kampanya 
kodu” gönderilecektir. Mobil Internet Paketinin kullanıma açılması için abonenin söz konusu  
“kampanya kodu”nu 2222 numarasına kısa mesaj göndermesi gerekir. “Kampanya kodu”nun 

http://wwww.turkcell.com.tr/kampanyalar/cepten-internet/cepten-2-gbli-evde-internet-kampanyasi


 

 

Ad/Soyad:   İmza: 
2 

 

kullanım, güvenlik ve gizlilik sorumluluğu ilgili aboneye aittir. “Kampanya kodu” sadece bir kereye 
mahsus olmak üzere tanımlanır ve kullanılır. 

 Mobil Internet Paketi aktiflendikten sonra başka bir hatta/kişiye devredilemez.  

 Mobil Internet Paketi Taahhüt Süresi boyunca aksi abone tarafından talep edilmediği sürece her ay 
yenilenir. 

 Mobil İnternet Paketi tanımlatılan ilgili abonenin Turkcell veya TURKCELL SUPERONLINE 
aboneliğinin Taahhüt Süresince herhangi bir nedenle kısıtlanması ve/veya sona ermesi durumunda, 
bu süre zarfında Kampanya kapsamında sağlanan Mobil Internet Paketi’nden yararlanılamaz.  

 Mobil Internet Paketi sadece yurtiçinde geçerlidir. 

 Mobil Internet Paketi’nin herhangi bir nedenle sona ermesi/sunulmaması durumlarında dahi işbu 
Taahhütname kapsamında sunulan Turkcell Superonline Yalın ADSL Hizmeti sona ermez. 

 Mobil Internet Paketi, ilgili Turkcell hattına tanımlı varsa diğer mobil internet paketlerine göre 
kullanımda önceliklidir. Başka bir deyişle öncelikli data/mobil internet kullanımı Kampanya 
kapsamında sağlanan Mobil Internet Paketi üzerinden gerçekleşecektir. 

 Mobil Internet Paketinin aylık kullanım kotasının dolması durumunda abonenin farklı bir mobil 
internet paketi varsa ilgili paketten, yoksa standart mobil internet tarifesi üzerinden ücretlendirme 
yapılır. 

6. Yalın ADSL Hizmetinin yanı sıra numara tahsisi suretiyle TURKCELL SUPERONLINE’dan sabit 
telefon hizmeti almam halinde, detayları www.superonline.net adresli Turkcell Superonline 
internet sitesinde (“Web Sitesi”) yer alan koşullara bağlı olarak aksi TURKCELL SUPERONLINE 
tarafından duyurulmadıkça her ay tüm vergiler dahil 4,99 TL (DörtTürkLirasıdoksandokuzKuruş) 
’lik minimum kullanım ücretinin TURKCELL SUPERONLINE tarafından tarafıma 
faturalandırılacağını, işbu maddede bildirilen bedelin/ücretin taahhüt kapsamında olmadığını, 
başka bir ifadeyle TURKCELL SUPERONLINE’in bu maddede belirtilen bedellerin Taahhüt Süresi 
boyunca değişmeyeceği hususunda tarafıma taahhütte bulunmadığını, TURKCELL 
SUPERONLINE’in işbu maddedeki bedelleri makul bir süre önceden bilgi vermek kaydıyla 
değiştirme hakkının saklı olduğunu bildiğimi,  

7. Sabit telefon numaramı Turkcell Superonline’a taşımak suretiyle Kampanya kapsamında opsiyonel 
olarak sunulan Turkcell Superonline ALO (sabit telefon) hizmeti (“ALO Hizmeti”) aldığım durumda 
Taahhüt Süresince ücretsiz olarak aylık 100 dakika konuşma paketinden de yararlanabileceğimi, ALO 
Hizmeti ve aylık 100 dakika konuşma paketinin tarafıma aşağıdaki koşullarda sağlanacağını bildiğimi, 

 ALO Hizmeti’nden yararlanabilmek için aynı zamanda TURKCELL SUPERONLINE’dan adsl internet 
hizmeti alınması şarttır. 

 100 dakika konuşma paketi şehiriçi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, uluslararası 1.kademe PSTN, 444, 
üç haneli (1XY) ücretli özel servis numaraları ve diğer alternatif Telekom Operatörlerine yapılan 
aramalar için geçerlidir. 

 100 dakikalık aylık kullanım kotasının dolması durumunda, sonraki kullanımlarda ALO Hizmeti 
kapsamında yapılacak konuşmalar Web Sitesinde yer alan güncel tarife ücretlerinden 
faturalanacaktır. 

 100 dakika konuşma paketi kapsamında, yukarıda belirtilen yönler dışında diğer yönlere doğru 
yapılan aramalar ve dakika paketi aşımları yeni ALO hizmeti alan aboneler için “Konuştukça Öde” 
tarifesinden, mevcut ALO hizmetini taşıyarak bu Kampanyaya geçiş yapan aboneler için ise 
kullanmakta oldukları mevcut ALO tarifelerinden ücretlendirilecektir. 

 100 dakika konuşma paketi kapsamındaki ücretlendirme periyodu yurtiçi GSM için 30 saniye, diğer 
yönler yapılan aramalar için ise 60 saniyedir,  

 Aboneler Tüm ALO tarife detaylarına Web Sitesi’nden ulaşabilir. 

 Taahhütname konusu Yalın ADSL İnternet Hizmetinin abone tarafından herhangi bir sebeple iptal 
edilmesi halinde, Kampanya kapsamında opsiyonel olarak sunulan ALO Hizmeti de otomatik olarak 

http://www.superonline.net/
http://www.superonline.net/
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iptal olacaktır. Ancak yalnızca ALO hizmetinin iptal edilmesi Yalın ADSL İnternet Hizmetinin iptaline 
sebep olmayacaktır. 

 Taahhüt Süresi içerisinde TURKCELL SUPERONLINE’dan alınan sabit telefon numarasının başka 
bir operatöre tekrar taşınması ya da numara taşıma hizmetinin iptali durumunda sunulan işbu 
madde konusu 100 dakika konuşma paketi de otomatik olarak sonlanacaktır.   

8. İşbu Kampanya kapsamında yararlanmakta olduğum internet erişim hizmetimin TURKCELL 
SUPERONLINE’a taşınmasını takiben en geç 90 (doksan) gün içerisinde tarafıma önceki internet servis 
sağlayıcı tarafından kampanya iptal bedeli yansıtılması halinde, bu bedelin bir kısmının işbu madde 
koşullarında tarafıma sağlanacağını, bu kapsamda öncelikle söz konusu bedele ilişkin faturayı 
TURKCELL SUPERONLINE’a derhal iletmem gerektiğini, bu halde tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 
ÖİV) 120 TL (YüzyirmiTürkLirası)’na kadar olan bedelin, iptal bedeline ilişkin faturanın iletilmesini takip 
eden ay çıkacak ilk TURKCELL SUPERONLINE faturası veya ilk fatura tutarının iptal bedelini 
karşılamaması durumunda takip eden aylara ilişkin TURKCELL SUPERONLINE faturaları üzerinden 
tarafıma “Diğer Servis Sağlayıcı İndirimi” başlığı altında ve dip toplam üzerinden indirim şeklinde 
sağlanacağını,  

9. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL SUPERONLINE’a yazılı olarak bildirmediğim 
veya farklı TURKCELL SUPERONLINE kampanyasından yararlanmayı seçmediğim müddetçe, 
TURKCELL SUPERONLINE Yalın ADSL İnternet tarifesinin tanımlanmaya devam etmesini talep 
ettiğimi ve bu tanımlamaya onay verdiğimi, bu kapsamda Web Sitesi’nde belirtilen güncel Yalın ADSL 
İnternet tarifesi bedelinin her fatura döneminde Turkcell Superonline faturasına yansıtılacağını, ancak 
bu durumun Kampanya konusu faydalardan yararlanmaya devam edeceğim sonucunu 
doğurmayacağını,  

10. TURKCELL SUPERONLINE’ın Adil Kullanım Koşulları gereği Kampanya kapsamında sunulan Yalın 
ADSL İnternet Hizmetinin hızını düşürebileceğini, Adil Kullanım Koşulları’nın (“AKK”) nın Web Sitesi’nde 
yer alan kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi ve bu düzenlemeler ile bağlı olduğumu; 
TURKCELL SUPERONLINE’ın Adil Kullanım Koşulları’nın kapsam, şart ve istisnalarını tarafıma ayrıca 
bildirimde bulunma zorunluluğu olmaksızın değiştirme hakkının saklı olduğunu ve bu nedenle 
değişiklikleri Web Sitesi’nden takip etmekle yükümlü olduğumu, bu doğrultuda Adil Kullanım 
Koşulları’na tabi olan Hız Alanlı Tarifelerden birini seçmem halinde, seçmiş olduğum Tarife kapsamında 
Ek-1’deki tabloda belirtilen veri indirme (download) Hız Alanı sınırlarını ilgili her bir ay içerisinde aşmam 
durumunda, tarafıma herhangi bir aşım ücretinin yansıtılmayacağını, içinde bulunulan ilgili ay sonuna 
kadar indirme (download) hızımın 3 Mbps olacağını, takip edilen aya girildiğinde ise internet hızımın 
tekrar seçmiş olduğum Tarifenin Ek-1’deki tabloda belirtilen erişim hızı ile devam edeceğini, bulunan ay 
içinde belirtilen hız alanının aşılmaması durumunda ise erişim hızında herhangi bir değişiklik 
olmayacağını bildiğimi, 

11. Kampanya kapsamında seçtiğim Tarifeye ilişkin internet kota aşımlarının, TURKCELL 
SUPERONLINE tarafından Web Sitesi’nde yer alan güncel kota aşım ücretlerinden tarafıma 
faturalandırılacağını bildiğimi, 

12. Kampanya kapsamında sunulan Tarifeler dışında/bunlara ilave olarak kullanacağım TURKCELL 
SUPERONLINE tarafından sunulan katma değerli servislerin ayrıca faturalandırılacağını, 

13. İşbu Taahhütnamede ve/veya Turkcell Superonline Abonelik Sözleşmesi (“Abonelik 
Sözleşmesi”)’nde belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam sonucu 
Kampanya’dan çıkarılmam ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya’dan ayrılmak 
istemem ve/veya Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimi tek taraflı olarak feshetmem 
veya söz konusu aboneliğimin işbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem 
nedeniyle TURKCELL SUPERONLINE tarafından feshedilmesi ve/veya Kampanya katılımı için 
verdiğim bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının 
tespiti ve/veya Kampanyanın suistimal edilmesi halinde,  

  ilgili Tarifenin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
TURKCELL SUPERONLINE tarafından her bir fatura döneminde sağlanan indirim bedelleri 
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(seçilen Tarife için geçerli olan KDV ve ÖİV dahil indirim bedeli Ek-1’deki tabloda yer 
almaktadır.) ve tüm vergiler dahil  (%18 KDV)’lik 110 TL (YüzonTürkLirası) Kurulum Ücreti 
ve tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV)’lik 96 TL(DoksanaltıTürkLirası) Aktivasyon Ücreti 
ve varsa TURKCELL SUPERONLINE’dan hizmet almakta olduğum mevcut ADSL 
aboneliğinden Yalın ADSL aboneliğine Taahhüt Süresi içerisinde geçiş yapmam 
durumunda yansıtılacak tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 8 TL (SekizTürkLirası) 
aktivasyon ücreti ve opsiyonel olarak sunulan ALO Hizmeti’ni tercih etmiş olmam ve 
aykırılığın gerçekleştiği tarihte halen bu hizmeti iptal etmemiş olmam halinde ALO 
Hizmeti’nin aktive edildiği tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
TURKCELL SUPERONLINE tarafından 100 dakika konuşma paketi için sağlanan indirim 
bedellerinin (100 dakika konuşma paketi için geçerli olan KDV ve ÖİV dahil aylık tüm 
vergiler dahil (%18 KDV, %15 ÖİV) indirim bedeli 6,99 TL’dir.) ve Taahhütnamenin 8. 
maddesinde bahsi geçen ve “Diğer Servis Sağlayıcı İndirimi” başlığı altında tarafıma 
yansıtılmış olan indirimin aykırılığın gerçekleştiği tarih itibariyle tahakkuk eden toplam 
tutarın toplamının VEYA  

  eğer yukarıda sayılan tutarların toplamına göre daha lehime olacaksa söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL 
SUPERONLINE’a ödemem gereken KDV, ÖİV dahil aylık Tarife bedelleri toplamının 
Hattımın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk faturaya tek seferde “Kampanya İptal Bedeli” 
olarak yansıtılacağını, bununla birlikte Kampanya faydası olarak tanımlanan Mobil İnternet 
Paketinin iptal edileceğini ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımı,  

14. (a) Kampanya kapsamında herhangi bir cayma bedeline katlanmaksızın, aylık ücreti daha yüksek 
olan bir tarifeye doğru değişiklik yapabileceğimizi,  
(b) Kampanya kapsamında işbu maddede belirtilen cayma bedeline katlanarak aylık sabit ücreti 
daha düşük bir tarifeye geçiş yapabileceğimi, bu durumda aşağıda belirtilen şekilde 
hesaplanacak bedelin tarafıma tek seferde faturalanacağını,  

  ilgili Tarifenin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar 
TURKCELL SUPERONLINE tarafından her bir fatura döneminde sağlanan indirim bedelleri 
(seçilen Tarife için geçerli olan KDV ve ÖİV dahil indirim bedeli Ek-1’deki tabloda yer 
almaktadır.) ve opsiyonel olarak sunulan ALO Hizmeti’ni tercih etmiş olmam ve aykırılığın 
gerçekleştiği tarihte halen bu hizmeti iptal etmemiş olmam halinde ALO Hizmeti’nin aktive 
edildiği tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL 
SUPERONLINE tarafından 100 dakika konuşma paketi için sağlanan indirim bedelleri (100 
dakika konuşma paketi için geçerli olan KDV ve ÖİV dahil aylık tüm vergiler dahil (%18 
KDV, %15 ÖİV) indirim bedeli 6,99 TL’dir.) toplamının VEYA  

  eğer yukarıda sayılan tutarların toplamına göre daha lehime olacaksa söz konusu 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar TURKCELL 
SUPERONLINE’a ödemem gereken KDV, ÖİV dahil aylık Tarife bedelleri toplamı  

15. TURKCELL SUPERONLINE Yalın ADSL İnternet Hizmetini Taahhüt Süresi içerisinde iptal etmem 
durumunda Turkcell Superonline internet hizmeti üzerinden verilen diğer servislerin de iptal 
edileceğini bildiğimi, 

16. İşbu Taahhütname konusu Yalın ADSL İnternet Hizmetini sonlandırmak istemem durumunda, 
buna ilişkin talebimi TURKCELL SUPERONLINE’a veya Yalın ADSL İnternet Hizmetinin 
aboneliğini başlatmaya yetkili TURKCELL SUPERONLINE bayisine yazılı olarak veya TURKCELL 
SUPERONLINE’a faks yoluyla bildirmem gerektiğini, bu halde Yalın ADSL İnternet Hizmetimin ve 
işbu Taahhütnamenin tüm faydalarıyla birlikte sona erdirileceğini, ancak bu durumda işbu 
Taahhütnamenin 13. maddesinin uygulama alanı bulacağını bildiğimi, 

17. Kampanya kapsamında TURKCELL SUPERONLINE tarafından düzenlenecek fatura bilgilerinin 
tarafıma yalnızca SMS yoluyla iletileceğini, faturaların ayrıca e-posta ile iletilmeyeceğini, 
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Kampanyam aktiflendikten sonra çağrı merkezini arayarak faturaların tarafıma e-posta ile 
gönderilmesini her zaman talep edebileceğimi,  

18. Taahhüt Süresi içerisinde herhangi bir sebeple TURKCELL SUPERONLINE aboneliğimin 
sonlanması halinde işbu Kampanya kapsamında tarafıma ücretsiz olarak tahsis edilmiş olan 
modemi herhangi bir TURKCELL SUPERONLINE bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları 
eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimi, Modemi Turkcell Superonline bayisine 
zamanında teslim etmemem veya Kurulumda sunulan parçaları eksik/bozuk şekilde teslim 
etmem halinde tüm vergiler dahil (%18 KDV) 200 TL (İkiyüzTürkLirası) tutarındaki modem 
bedelinin TURKCELL SUPERONLINE tarafından tarafıma faturalandırılacağını, 

19. İşbu Taahhütname kapsamındaki taahhüdümü Taahhüt Süresi içerisinde bir kereye mahsus 3(üç) ay 
süre ile sınırlı olmak üzere dondurabileceğimi, bu halde Taahhüt Süresinin otomatik olarak 3(üç) ay 
uzamış sayılacağını, bu hakkımı kullanmam durumunda Kampanya kapsamında tanımlanan Mobil 
İnternet Paketinin kesintiye uğramaksızın tanımlanmaya devam edeceğini ve ilk Taahhüt Süresi 
sonunda herhalükarda sonlanacağını bildiğimi,  

20. Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca 
ve/veya vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle TURKCELL SUPERONLINE’ın Tarifelerin 
ve/veya opsiyonel hizmet/servislerin kapsamları ve/veya bedellerinde (aşım bedeli de dahil 
olmak üzere) yaptığı değişiklikleri tarafıma göndereceği faturalara, makul bir süre önceden Web 
Sitesi’nden ve SMS kanalıyla bilgi vermek koşuluyla değişiklikten sonraki ilk fatura kesim 
tarihinden itibaren yansıtma hakkını saklı tuttuğunu, 

21. Kampanya kapsamında yalın ADSL internet hizmetimi başka bir kişiye devredemeyeceğimi 
bildiğimi,  

22. Kampanya kapsamındaki Tarifelerin ve opsiyonel hizmet/servislerin kapsam, şart ve 
istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin Web Sitesi’nde yer alan güncel 
düzenlemeler ile bağlı olduğumu,  

23. Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres 
değişikliğini TURKCELL SUPERONLINE’a yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her 
türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını 
doğuracağını ve Taahhütname kapsamındaki uyuşmazlık konusundaki başvurularımı Tüketici 
Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceğimi bildiğimi,   
 

24. İşbu Taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, Taahhütnamede yazan tüm Kampanya koşullarını 
kabul ettiğimi, 

25. 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL SUPERONLINE’da, imzalı aslının bir fotokopisi 
(tarafların ıslak imzasını içermeyen) tarafımda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından 
doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını, 

 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
 
TC Kimlik Numarası: 
 
Sözleşme Tarihi: 
 
Hizmet ifa Tarihi: 
 
Adres: 
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BAŞVURU FORMU 
 

Cepten 2GB’lı Evde İnternet Kampanyası kapsamındaki Yalın DSL hizmetinin Tarife seçenekleri, tüm 

vergiler (%18 KDV ve %5 ÖİV) dahil bedelleri (aylık Tarife bedelleri ve aylık indirim bedelleri ayrı ayrı 
gösterilmiştir) ve Tarife içerikleri (hız/kota) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tarife seçimi aşağıdaki 
tablonun ilk kolonuna eklenmelidir. 

 

 
(*): İnternet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve 
yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım 
yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca sunucuların 
internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş açılabilir. Tam 
performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir. 
(**): İndirim tutarı, Kampanyada sunulan Tarifenin güncel raf bedeli ile Kampanya kapsamında sunulan 
indirimli Tarife bedeli arasındaki farkı göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Hız Kota AKK  
İndirme 

(Download) 
Hız Alanı* 

Aylık 
indirimsiz 

Tarife 
Fiyatı 

Kampanya 
kapsamında

ki aylık 
Tarife bedeli 

Tarife bedeli 
üzerinden 

sağlanan aylık  
indirim bedeli** 

       8 Mbps’ye Kadar Limitsiz 50 GB 91 TL 69,90 TL 21,10 TL 

      16 Mbps’ye Kadar Limitsiz 50 GB 93 TL 74,90 TL 18,10 TL 

      16 Mbps’ye Kadar 
 

Limitsiz 75 GB 98 TL 79,90 TL 18,10 TL 

 

 

 


