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KOBİCEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 

 
Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM 
HİZMETLERİ A.Ş. (Taahhütname içinde “TURKCELL” olarak anılacaktır.) tarafından 21.01.2013 tarihinden 
itibaren düzenlenmekte olan “KOBİCEP Kampanyası”ndan (Bundan sonra “Kampanya” olarak anılacaktır) 
“Kurumsal abone” olarak yararlanmak istememiz sebebiyle;  
  

1. Kampanya kapsamındaki taahhüdün Ek-1’de yer alan aylık fatura taahhüdü ve taahhüt süresi 
seçeneklerinden oluştuğunu, söz konusu aylık fatura taahhüdü ve taahhüt süreleri seçenekleri arasından 
seçimimizi Ek-1’de beyan ettiğimizi, bu seçimimize istinaden Ek-1’de yer alan “Puan Tablosu”nda denk 
gelen tutarda Puan kazanacağımızı ve bu kapsamda Kampanya kapsamında hak ettiğimiz Puanlarımızla 
Ek-1’de yer alan cihaz alternatifleri arasından cihaz seçebileceğimizi, taahhüt süresinin Taahhütnamenin 
Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten itibaren başlayacağını ve bu doğrultuda takvim ayı esas alınarak, 
seçimimize bağlı olarak 12 veya 24 takvim ayı sonrasında (“taahhüt süresi”) sona ereceğini bildiğimizi, 
 

2. Kampanya kapsamına sadece işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle adımıza kayıtlı olan ve işbu 
Taahhütnamenin imza tarihinden önceki son 30 gün içerisinde diğer operatörlerden Turkcell hatta geçirilmiş 
ya da işbu Taahhütnamenin imza tarihinden önceki son 30 gün içerisinde yeni tesis olarak açılmış ve EK-
1’in (D) bendinde listelenen TURKCELL faturalı ses hatlarımızı (Bundan sonra “Kampanya kapsamındaki 
hatlar” olarak anılacaktır.) dahil edebileceğimizi, bunun yanında Ofiste Her Yöne,  Full Star, Superstar, 
Stargezgin, Ofistenet tarifelerinden birine ve/veya Yeni İştecep Kampanyası’na tanımlı hatların Kampanya 
kapsamına dahil edilemeyeceğini, Taahhüt süresi içerisinde Kampanyadan çıkarılan hat olması durumunda 
bu hattın faturasının bir sonraki fatura taahhüt kontrolünden hariç tutulacağını bildiğimizi, 
 

3. Kampanya kapsamındaki hatlarımızın aylık Mobil İletişim Hizmet fatura tutarları toplamının (vergiler 
dahil), seçtiğimiz taahhüt süresince, en az işbu taahhütname kapsamında taahhüt ettiğimiz tutar 
kadar olacağını, fakat Toplu Mesajlaşma Çözümleri (Toplu/Grup SMS, Toplu MMS ve Toplu URL) 
bedellerinin, her türlü bağış tutarlarının, imzalamış olduğumuz sair sözleşme ve/veya taahhütnameler 
kapsamında hatlarımıza yansıtılan cezai şart/cayma bedellerinin, Ara ödeme faturaları (Abonelerin yaptıkları 
görüşmelere ait faturalandırılmamış tutarın, tamamının ya da bir kısmının peşin olarak tahsil edilmesidir.) 
bedellerinin, her türlü Cihazlı Kampanyalar kapsamında faturalara yansıtılan Cihaz taksitlerinin ve 
tarafımızca TURKCELL’e bu taahhütname haricinde verilmiş olan taahhütler nedeniyle imzalanmış herhangi 
bir sözleşme/taahhütname kapsamında hatlarımıza yansıyacak olan indirim tutarlarının söz konusu toplama 
dahil edilmeyeceğini, Kampanya kapsamında, mevcutta Turkcell'e kayıtlı hattı olan, abonelik yaşı 3 aydan 
büyük olan ve ödenmemiş faturası bulunmayan abonelerin, kampanya kapsamına dahil ettikleri hat adedi 
başına en fazla 75 TL’lik; mevcutta Turkcell'e kayıtlı hattı olmayan ya da abonelik yaşı 3 aydan küçük 
abonelerin ise kampanya kapsamına dahil ettikleri hat adedi başına en fazla 50 TL’lik taahhüt 
verebileceklerini bildiğimizi,  
 

4. Taahhüt süresince, her fatura dönemi sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda, adımıza kayıtlı 
hatlara ait 1(bir) aylık fatura tutarı toplamının, Ek-1’de seçtiğimiz aylık fatura taahhüdümüzün 1(bir) 
aylık toplam tutarından düşük olması halinde aradaki farkın, Ek-1’de belirtmiş olduğumuz adımıza 
kayıtlı TURKCELL hattının (Bundan sonra “Ana hat” olarak anılacaktır) faturasına her ay “KOBICEP 
Taahhüt Farkı” olarak yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanyadan çıkarılacağımız sonucunu 
doğurmayacağını,   
 



 

2 
İMZA/KAŞE: 
 

5. İşbu 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, “Kobicep Kampanya Taahhütnamesi için Paket Değişikliğine ilişkin Ek 
Taahhütname”yi (“Ek Taahhütname”) imzalayarak TURKCELL’e ibraz etmek suretiyle, Ek 
Taahhütname hükümleri kapsamında değiştirebileceğimizi, ancak Taahhütname kapsamında seçtiğimiz 
aylık fatura taahhüdünü değiştirebilmemiz için işbu Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı 
tarihten itibaren en az 1(bir) ay geçmesi gerektiğini bildiğimizi, 
 

6. Kampanya kapsamındaki hatlarımızın %10’undan fazlasına ait abonelik sözleşmesini, hattın/hatların 
başka bir operatöre taşınması nedeniyle feshetmeyeceğimizi, aksi durumda işbu Taahhütnamenin 
otomatik olarak iptal edileceğini ve bu halde Taahhütnamenin 14 ve 15. maddelerinin uygulama alanı 
bulacağını, 
 

7. Ek-1’deki Cihaz modelleri arasından, Kampanya koşullarına uygun ve puanlarımızı aşmayacak şekilde EK-
1’de tercih etmiş olduğumuz Cihaz(lar)ın, TURKCELL tarafından Kampanya tanımlamalarının 
yapılmasından sonra, EK-1’in (E) bendinde belirtmiş olduğumuz kişiye, Turkcell sistemlerinde kayıtlı olan 
fatura adresimizde, ilgili distribütör tarafından teslim edileceğini, söz konusu cihazlar karşılığında tahakkuk 
eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim alacağımız 
her bir cihazın bedelinin,  Kampanya kapsamındaki hatlarımızın her bir Mobil İletişim Hizmet faturasına 
taahhüt süresince her ay “KOBICEP Cihaz Taksidi” olarak eşit taksitler halinde yansıtılacağını, ancak işbu 
taahhütname ile verilen taahhüt karşılığı hak edilen toplam indirimin, ayrıca taahhüt süresince her ay fatura 
üzerinden tarafımıza eşit miktarlarda sağlanacağını,  
 

8. Taahhütname kapsamında hak ettiğimiz Puanları bir kerede harcamak zorunda olduğumuzu, 
seçtiğimiz cihaz(lar)ın Ek-1’de belirtilen puan(lar)ının, Taahhütname kapsamında hak ettiğimiz Puandan az 
olması durumunda aradaki farkın her hâlükârda Kampanya kapsamındaki hatlara eşit olarak dağıtılarak 
“Mobil İletişim Hizmet Faturası üzerinden indirim” olarak tarafımıza sağlanacağını bildiğimizi,  
 

9. Aşağıda sayılan bilgilerimizin, cihaz teslimatı için TURKCELL tarafından ilgili distribütör ile paylaşılacağını 
bildiğimizi, bu konuda herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 
 
“Firma Unvanı, Teslimat Adresi ve fatura adresi, Cihaz hediye seçimine ilişkin marka/model/adet, Cihaz 
teslim alacak kişi ad soyad ve telefon, Vergi numarası, Vergi Dairesi, Ana Hat gsm numarası, seçilen Paket 
adı”  
 

10. İşbu taahhütnamedeki 6. Maddedeki yükümlülüğümüze uygun davranmış olmamız/davranıyor olmamız 
koşulu ile, üzerine fayda tanımlı hat(lar)ımızın aktif olmaması, başka bir operatöre taşınması, hatlarımızın 
geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması, devredilmesi halinde hak ettiğimiz indirimlerin ve/veya 
varsa “KOBICEP Cihaz Taksit (ler)”inin kampanya kapsamındaki aktif diğer hatlara eşit olarak dağıtılacağını 
 

11. Cihazların stoklarla sınırlı olduğunu bildiğimizi, işbu Taahhütname kapsamında distribütörden teslim 
alacağımız her bir cihazın kurulumundan, çalışır halde bulundurulmasından ve cihazların kurulum ve 
montajından kaynaklı oluşabilecek her türlü maliyetin tarafımıza ait olduğunu, TURKCELL’in bu konularda 
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Cihazın/Cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar 
görmesi vs. durumlarında da imzalamış olduğumuz işbu Taahhütname ile üstlendiğimiz 
yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini,  
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12. İşbu Taahhütnamede belirtmiş olduğumuz Ana hattımızı değiştirmek istememiz halinde bu durumu 

derhal TURKCELL’e “KOBICEP Kampanya Taahhütnamesi Değişiklik Beyan Formu” 
(Taahhütnamede “Beyan Formu” olarak anılacaktır) ile bildireceğimizi; Ana hattın, bildirimi yaptığımız 
ayı takip eden aydan itibaren değişeceğini ve bu tarihten sonra işbu Taahhütname kapsamında Ana 
hatta yansıtılacak bedellerin bildirmiş olduğumuz yeni ana hattın faturasına yansıtılacağını,   
 

13. Ana hat haricindeki Hatlarımıza Kampanya kapsamında tanımlanmış olan faydaları Kampanya 
kapsamındaki diğer Hatlarımıza devredebilme hakkımızın olduğunu, bu hakkımızı kullanmak 
istememiz halinde bu durumu derhal TURKCELL’e Beyan Formu ile bildireceğimizi ve ilgili hat için 
Kampanya’nın, Beyan Formu tarihini takip eden aydan itibaren Kampanya kapsamında bu Hatlar üzerine 
tanımlı faydaların Kampanya kapsamındaki aktif diğer faturalı tüm ses hatlarımıza eşit olarak dağılacağını, 
ancak bu durumda bu hattın faturasının bir sonraki fatura taahhüt kontrolünden hariç tutulacağını bildiğimizi, 
 

14. İşbu Kampanya kapsamında taahhüt süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz 
ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı 
davranmamız ve/veya ana hattımızı 12. maddede belirlenen şekilde Turkcell’e bildirmeden 
değiştirmemiz, iptal etmemiz, kesin veya geçici olarak kapatılmasına sebep olmamız, devretmemiz 
veya başka bir operatöre taşımamız (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya 
Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde 
yorumlanmayacaktır.) ve/veya Kampanya katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte 
olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve Kampanyanın suistimal edilmesi 
halinde, her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren 
taahhüt süresi bitimine kadar ödememiz gereken KOBICEP Cihaz Taksitleri toplamının ve bu 
bedellere yansıyacak her türlü vergilerin Ana hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihi 
takip eden ilk Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacağını ve Kampanya’dan çıkarılacağımızı ve 
bu tarihten sonra hatlarımıza işbu Kampanya kapsamında herhangi bir indirim yansıtılmayacağını 
bildiğimizi,  bu durumda söz konusu cihaz taksit tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 
bunun yanında Kampanya kapsamındaki 1 Puan, 1 TL’ye eşit olduğundan Ek-1’in (C) bendindeki 
tabloda her bir cihaz karşısında yer alan puan değerlerinin, cihazların TL cinsinden toplam bedelleri 
olduğunu ve söz konusu tabloda belirtilen bedellere istinaden kalan “KOBICEP Cihaz Taksitleri”nin 
hesaplanacağını,  
 

15. İşbu Taahhütnamenin 14. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, işbu Taahhütnamenin imzalandığı tarihten, aykırılığın gerçekleştiği 
tarihe kadar Kampanya kapsamında hak ettiğimiz Puanlarımıza karşılık Mobil İletişim Hizmet 
Fatura(lar)ımıza yansıtılan indirimlerin ve bu indirimlere istinaden yansıyacak her türlü vergilerin 
veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 
Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken Ek-1’de yer alan KDV, ÖİV dahil aylık 
fatura taahhüdü toplamınınAna hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihi takip eden ilk 
Mobil İletişim Hizmet faturasına yansıtılacağını ve Kampanya’dan çıkarılacağımızı,  
 

16. İşbu taahhütname kapsamında belirtilen ve adımıza kayıtlı tüm hatlara ait satış, faturalama ve 
pazarlamaya esas olacak tüm kişisel verilerin, hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri süresince, 
Turkcell, grup şirketleri ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerden daha etkin bir biçimde 
yararlanmak, özelleştirilmiş hizmetlere erişmek, alternatif, avantajlı teklif ve kampanyalar hakkında 
bilgi sahibi olmak ve benzeri amaçlarla, Turkcell tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve 
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Turkcell ve/veya yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından işlenmesine izin verdiğimizi, bu iznin 
işlem yetkilisi olarak tayin etmiş olduğumuz kişilerce Turkcell Kurumsal Online İşlem Merkezi 
üzerinden ücretsiz olarak geri alınabilme imkanı olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun 
işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimizi, 

  
İşbu madde konusu paylaşıma/veri işlemeye onay vermek istemiyorsanız aşağıdaki kutucuğu 
işaretleyebilirsiniz.  
  

İşbu taahhütname kapsamında belirtilen ve adımıza kayıtlı tüm hatlara ait satış, faturalama ve 
pazarlamaya esas olacak tüm kişisel verilerin Turkcell tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve    

Turkcell ve/veya yetkilendireceği üçüncü kişiler tarafından işlenmesine izin vermediğimizi beyan ederiz. 
 

17. Hatlarımıza tanımlı KOBICEP Kampanyasını iptal etme hakkımızı olduğunu ve hakkımızı kullanmak 
istememiz halinde bu durumu derhal TURKCELL’e Beyan Formu ile bildireceğimizi ve ilgili hat için 
Kampanya’nın, Beyan Formu tarihini takip eden aydan itibaren iptal edileceğini, bu durumda Kampanya 
kapsamında hak ettiğimiz Puanlarımızla seçtiğimiz faydaların üzerimize kayıtlı aktif diğer faturalı tüm ses 
hatlarımıza eşit olarak dağılacağını, ancak bu durumda bu hattın faturasının bir sonraki fatura taahhüt 
kontrolünden hariç tutulacağını bildiğimizi, 
 

18. İşbu Kampanya kapsamında, Taahhütnameyi imzaladığımız tarihten itibaren seçmiş olduğumuz 
taahhüt süresinin sonuna kadar, adımıza kayıtlı bulunan hatlarımızın mevcut fatura dönemlerinin 
değiştirilmesi ve/veya kampanya kapsamında taahhüt süresinin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı, 
 

19. İşbu Kampanyadan sadece bir kez yararlanma hakkımız bulunduğunu, bu nedenle taahhüt süresi 
sona ermeden Kampanyadan ikinci kez yararlanma hakkımız olmayacağını,   
 

20. İşbu Kampanya kapsamında sadece tek bir fatura taahhüdü verebileceğimizi, herhangi bir nedenle 
birden fazla taahhüt vermemiz halinde, ilk taahhüdümüzün geçerli olacağını, 
 

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

22. İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres 
olduğunu, adres değişikliği TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü 
tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını 
doğuracağını, 
 

23. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu,  
 

24. 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 yeralan yetkili 
kişi/kişilerce imzalandığını ve işbu Taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 
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25. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, örnek bir nüshası 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.  
 
Ek-1: Başvuru Formu 

 
 
ŞİRKET UNVANI:  
 
 
 
ADRESİ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
İMZA/KAŞE: 
 

…. /…. /……  TARİHLİ KOBICEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ  
BAŞVURU FORMU 

 
A. Taahhütname kapsamında  ….. TL’lik aylık fatura taahhüdünü ….. ay süresince yerine getirmeyi 

taahhüt ettiğimizi ve ana hat numarası olarak adımıza kayıtlı olan 0 5.. …………..  numaralı faturalı 
hattı belirlediğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.  

 
B. Kampanya kapsamındaki aylık fatura taahhüdü ve taahhüt süresi seçenekleri karşılığında hak 

edilecek puan tablosu aşağıdadır; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. 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 

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 

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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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 

VINN 3G Modem 96 96 

 
 
 
 

D. Kampanya kapsamına dahil edilen hatlarımız aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; 

Hat Numaraları 
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İMZA/KAŞE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

E. Kampanya kapsamında cihazların teslim edileceği kişinin iletişim bilgileri aşağıya eklenmiştir; 
 

Ad-Soyad: 
 

İrtibat numarası: 
 

F. CİHAZ SEÇİMİ   
 

Kampanya kapsamında hak ettiğimiz puanlar karşılığında teslim almak istediğimiz cihaz modelleri, cihaz rengi 
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. 
 
 
ŞİRKET ÜNVANI: 
 
 
ADRES: 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

Cihaz Marka/Model Adet 
Cihaz 
rengi* 
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İMZA/KAŞE: 
 

TARİH: 


