
 

YENİ İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ DEĞİŞİKLİK TALEBİ EK TAAHHÜTNAMESİ 
 

İşbu Ek Taahhütname, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Burada “TURKCELL” olarak anılacaktır) tarafından 
10.10.2011 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan “Yeni İşteCep Kampanya”sından yararlanmak üzere, 
................ tarihinde imzalamış olduğumuz Yeni İşteCep Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra 
“Taahhütname” olarak anılacaktır.) kapsamında seçtiğimiz pakete ilişkin değişikliği düzenlemektedir. 
 
1. İşbu Ek Taahhütnamenin ................ tarihinde imzalamış olduğumuz Yeni İşteCep Kampanya 

Taahhütnamesi ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Ek Taahhütname ile düzenlenmemiş olan tüm 
hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını, “Taahhütname”de belirtilen ana hat 
numaramızın değişmediğini, 

2. “Taahhütname” kapsamında seçtiğimiz aylık fatura taahhüdünü, adımıza kayıtlı tüm hatlarımıza 
ilişkin  ödeme davranışlarımız, abonelik yaş(lar)ımız, hat sayımız,  kullanım alışkanlıklarımız ve fatura 
tutarlarımız üzerinden yapılan risk  değerlendirmesi sonucunda ek olarak aranabilecek olan en eski 
hattımızın abonelik yaşının asgari 6 aya ulaşması şartı da dahil olmak üzere tüm risk değerlendirme 
koşullarının sağlanması durumunda mevcut fatura taahhüt baremimizin 4 üst 4 alt fatura baremine 
kadar  (yeni iştecep kampanyasının başlangıç tarihinden itibaren bir faturasının çıkmış olması koşuluyla ) 
12 aylık taahhüt vermiş olmamız durumunda  taahhüdümüz süresince 1 kez, 24 aylık taahhüt vermiş 
olmamız durumunda ise taahhüdümüz süresince 2 kez olmak üzere, işbu madde kapsamında tanımlı 
koşullarda değiştirebileceğimizi, bu koşulu sağlayacak şekilde “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 “Taahhütname” 
hükümlerinin uygulanacağını, “Taahhütname” kapsamında sezonsal taahhüt kontrolü özelliğini seçmiş 
olmamız durumunda, işbu Ek Taahhütname konusu değişiklik kapsamında sezonları 
değiştiremeyeceğimizi, (örneğin; Taahhütname” kapsamında Nisan – Eylül dönemini yüksek sezon olarak 
belirlediğimiz durumda işbu Ek Taahhütname konusu değişiklik esnasında bu dönemi düşük sezon olarak 
değiştiremeyeceğimizi,) söz konusu değişikliğin işbu ek taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı 
tarihten itibaren geçerli olmaya başlayacağını (değişiklik, içinde bulunulan üç 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, “Taahhütname”nin 12. 
Maddesi kapsamında yapılacak 3’er aylık değerlendirmelerin (Taahhütname kapsamındaki ilk taahhüt tutarı 
* taahhüt değişikliği öncesinde oluşan fatura sayısı) + (Taahhüt tutarı değişikliği sonrasındaki yeni taahhüt 
tutarı * taahhüt kontrolüne kadar çıkan fatura sayısı) veya başka bir deyişle (Taahhütname kapsamındaki ilk  
taahhüt kontrol tarihinden değişiklik tarihine kadar çıkmış fatura toplamı) + (Değişiklik tarihi itibariyle taahhüt 
kontrol tarihine kadar oluşmuş fatura toplamı) üzerinden yapılacağını (Örneğin; 1 Ocak’ta  1000 TL İştecep 
taahhüdü vermiş müşterinin faturası 10 Ocak’ta oluşmuştur. Müşterinin; 10 Ocak, 10 Şubat ve 10 Mart’da 
çıkmış faturaları üzerinden, 1 Nisan’da ( sözleşme tarihi + 3 ay ) ilk taahhüt kontrolü 3000 TL üzerinden 
yapılır. Müşteri 5 Haziran’da taahhüt tutarını 500 TL’ye düşürür. Taahhüt tutarı değişiklik tarihine kadar,  
müşterinin 10 Nisan faturası çıkmıştır. Yeni taahhüt kontrolü 1 Temmuz’da yapılacaktır. 1 Temmuz’da 
yapılacak taahhüt kontrolü şu şekilde yapılır: =  500 TL * 1 Ay + 1000 TL * 2 Ay) 

a) “Taahhütname” kapsamında Teknoçek tercih etmememiz ve seçtiğimiz fatura taahhüdünü üst fatura 
taahhütlerinden biri ile değiştirmemiz halinde, yeni seçimimize istinaden ilave İŞTECEP Puan* 
kazanacağımızı, söz konusu ilave puanın işbu ek taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihten 



   

İMZA/KAŞE 

itibaren kullanılmaya başlanabileceğini, söz konusu İştecep Puanını “Taahhütname” kapsamında beyan 
ettiğimiz tüm hatlar da dahil olmak üzere tüm hatlar için “Taahhütname” koşullarında kullanabileceğimizi,  

 
*(Yeni fatura taahhüdüne istinaden Ek-1’de yer alan “İŞTECEP Puan Tablosu”nda denk gelen tutarda ilave 
Puan – Mevcut fatura taahhüdüne istinaden Ek-1’de yer alan “ İŞTECEP 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 1200 TL fatura taahhüdüne 
15.ayda geçiş yapmak istenirse, (2300 – 720) x (24-15)/24 = 592,5 TL’lik ilave Puan kazanılacaktır. 
 
Sezonsal taahhüt söz konusu olduğunda; toplam taahhüt tutarına karşılık gelen puanlar dikkate alınacaktır.  
Örneğin; yüksek sezonda 2000 TL, düşük sezonda 400 TL ödeme taahhüdü verildiyse, toplam 24.000 TL 
taahhüt karşılığında 2300 puan kazanılacaktır.   
 

b) “Taahhütname” kapsamında TeknoÇek’i tercih etmemiz ve seçtiğimiz fatura taahhüdünü üst fatura 
taahhütlerinden biri ile değiştirmemiz halinde, “Taahhütname” tarihinden işbu Ek Taahhütname tarihine 
kadar kullanılmamış Teknopuanlarımızı taahhüt süresinin sonuna kadar kullanılabileceğimizi, (Örneğin; 
müşterinin “Taahhütname”de 1000 Teknopuanlı Çek seçimi yapması ve Çek’in temlik tutarının 1200 TL 
olması ve taahhüt değişiklik tarihinde kullanılmamış 600 TL değerindeki 500 Teknopuan kalması ve 
seçilen taahhüdün üst fatura taahhütlerinden biri ile değiştirilmesi ve işbu EK Taahhütnamenin Ek-1 C 
bölümünde 1000 Teknopuanlı ve 1100 TL temlik tutarında çek seçimi yapılması durumunda; müşteri 1700 
TL değerindeki  (600 TL+ 1100 TL) 1500 Teknopuanını taahhüt süresinin sonuna kadar kullanabilecektir.) 

 
c) seçtiğimiz fatura taahhüdünü alt fatura taahhütlerinden biri ile değiştirmemiz halinde, ilave 
İŞTECEP Puanına hak kazanamayacağımızı, mevcut fatura taahhüdünde hak edilmiş toplam puan ve 
yeni fatura taahhütlerine istinaden Ek-1’de yer alan “İŞTECEP Puan Tablosu”nda denk gelen puan 
arasındaki oluşan fark; kalan taahhüt süresinin, toplam taahhüt süresine oranıyla çarpılarak;   oluşan 
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, 1200 
TL fatura taahhüdünden, 24 ay taahhüt süreli 500 TL fatura taahhüdüne 15.ayda geçiş yapmak 
istenirse, ana hatta ((2300 – 720)/24)*(değişiklik sonrasında taahhüt kontrolü yapılacak ay sayısı=9)) = 
592,5 TL İştecep Taahhüt fark tutarı yansıtılacaktır.) 
 

3. 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. 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. “Taahhütname”nin 5. maddesi kapsamındaki faturalı hat sayısının ….. olduğunu, 
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 
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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) 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 Ek Taahhütname tarafımızdan okunarak   …. /…. /……  tarihinde imzalanmıştır.  
 
 
Ek-1: Beyan Formu 

 
 
FİRMA UNVANI:  
 
 
ADRESİ: 
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EK-1 
 

BEYAN FORMU 
 

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

Aylık Gelir 
Taahhüdü 

(TL) 

Toplam Gelir 

Taahhüdü (TL) 

Standart Hediye 
Puanlar 

12 Ay 24 Ay 12 Ay 24 Ay 

100 TL 1.200 2.400 - 120 

150 TL 1.800 3.600 - 180 

200 TL 2.400 4.800 120 290 

250 TL 3.000 6.000 150 360 

300 TL 3.600 7.200 180 430 

400 TL 4.800 9.600 240 575 

500 TL 6.000 12.000 300 720 

750 TL 9.000 18.000 630 1.440 

1.000 TL 12.000 24.000 840 1.920 

1.200 TL 14.400 28.800 1.000 2.300 

1.500 TL 18.000 36.000 1.260 2.880 

2.000 TL 24.000 48.000 1.680 3.840 

2.500 TL 30.000 60.000 2.100 4.800 

3.000 TL 36.000 72.000 2.520 5.760 

3.500 TL 42.000 84.000 2.940 6.720 

4.000 TL 48.000 96.000 3.360 7.680 

4.500 TL 54.000 108.000 3.780 8.640 

5.000 TL 60.000 120.000 4.200 9.600 

6.000 TL 72.000 144.000 5.760 12.960 

7.500 TL 90.000 180.000 7.200 16.200 

8.500 TL 102.000 204.000 8.160 18.360 
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10.000 TL 120.000 240.000 9.600 21.600 

12.000 TL 144.000 288.000 11.520 25.920 

15.000 TL 180.000 360.000 14.400 32.400 

20.000 TL 240.000 480.000 19.200 43.200 

25.000 TL 300.000 600.000 27.000 60.000 

30.000 TL 360.000 720.000 32.400 72.000 

40.000 TL 480.000 960.000 43.200 96.000 

50.000 TL 600.000 1.200.000 54.000 120.000 

60.000 TL 720.000 1.440.000 64.800 144.000 

75.000 TL 900.000 1.800.000 81.000 180.000 

100.000 TL 1.200.000 2.400.000 108.000 240.000 

150.000 TL 1.800.000 3.600.000 162.000 360.000 

 
 

B. Kampanya kapsamındaki TeknoÇek Tipleri ve her bir TeknoÇek tipinin İŞTECEP puan karşılığı 
aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. Kampanya kapsamındaki 1 İŞTECEP Puanı, 1 TL’ye eşit 
olduğundan, aşağıdaki tabloda her bir çek tipi karşısında yer alan puan değerleri, çeklerin TL 
cinsinden değerleridir. 
 

TeknoÇek Tipleri 
Puan (12 

Ay) 
Puan (24 Ay) 

100 TeknoPuanlı TeknoÇek 108 120 

1000 TeknoPuanlı TeknoÇek 1080 1200 

 
 

C. FAYDA SEÇİMİ   
 

1. Kampanya kapsamında fayda olarak TeknoÇekli faydalardan birini seçmemiz durumunda hak 
ettiğimiz İŞTECEP puanları karşılığında teslim almak istediğimiz Çek Tipi, adedi  ve İŞTECEP puan 
karşılıkları aşağıya eklenmiştir;  

 

Çek tipi İŞTECEP Puanı Adet 
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2. Kampanya kapsamında fayda olarak “Mobil İletişim Hizmet Faturası üzerinden indirim”i seçmemiz 
durumunda hak ettiğimiz puanlar karşılığında yararlanmak istediğimiz indirim tutarları ve bu 
indirimlerin tanımlanacağı hat numaralarımız aşağıya eklenmiştir;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FİRMA ÜNVANI: 
 
 
 
ADRES: 

      

      

      

      

      


