
 

ĠMZA / KAġE: 

 
YENĠ ĠġTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ 

 
TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ.’ye; 
 
Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM 
HİZMETLERİ A.Ş. (Taahhütname içinde “TURKCELL” olarak anılacaktır.) tarafından 10.10.2011 tarihinden 
itibaren düzenlenmekte olan “Yeni İşteCep 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 “ İŞTECEP Puan Tablosu”nda 
“Standart” kolonuna denk gelen tutarda İŞTECEP Puanı kazanacağımızı ve bu kapsamda Kampanya 
kapsamında hak ettiğimiz İŞTECEP Puanlarımızla seçebileceğimiz faydalardan yararlanabileceğimizi, 
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, işbu Taahhütname kapsamında 24 ay süreli taahhüt vermemiz ve 
taahhüdümüzün bitiş tarihinden sonra en geç 30 gün içinde yeniden Yeni İştecep Kampanya 
Taahhütnamesi imzalayarak 24 aylık süreli yeni bir taahhüt vermemiz (“yenileme”) durumunda uygulanacak 
puanların ise yenileme adedine göre değişen şekilde Ek-1’de yer alan “İŞTECEP Puan Tablosu”nda “1., 2. 
ve 3. Yenileme” kolonlarında yer aldığını, 
 

2. Kampanya kapsamında işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan tabloda mevcut aylık fatura taahhüdü 
seçenekleri arasından, sadece işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle adımıza kayıtlı olan tüm 
TURKCELL hatlarımıza ilişkin ödeme davranışları, abonelik yaş(lar)ı, kullanım alışkanlıkları, hat sayısı ve 
fatura tutarları (vergiler dahil son 6 aylık Mobil İletişim Hizmet fatura tutarı ortalamamızın(henüz 6 fatura 
çıkmamışsa çıkan faturaların) ortalaması alınır) üzerinden yapılan risk değerlendirmesine göre Ek:1 B’deki 
tabloya göre 4 altına* ve 2 üstüne* kadar olan fatura taahhüt baremine denk gelen aylık gelir taahhüdü 
seçeneklerinden TURKCELL tarafından belirlenenlerin tarafımıza sunulacağını ve ancak bu taahhüt 
baremlerinden birisini seçerek kampanyaya katılabileceğimizi ve yapılan risk değerlendirmesine göre, 
TeknoÇek (kampanyaya katılan abonelere Ek:1 B’deki taahhütleri kapsamında kazandıkları İŞTECEP 
puanları karşılığında atanacak Teknopuanları www.turkcell.com.tr adresinde yapacakları alışverişlerinde 
kullanımları için internet üzerinden sunulan ve işbu taahhütnamenin Ek:1 E bendinde belirtilen Özel Şifre 
Yetkilisine atanan sanal çek) ve/veya indirim seçeneğinden de faydalanabileceğimizi bildiğimizi, (Örneğin, 
ortalama fatura tutarının 3200 TL olduğu durumda 1500, 2000, 2500, 3000 veya 3500, 4000 TL’lik fatura 
taahhüdü seçeneklerinden herhangi birisi 12 veya 24 aylık olarak seçilebilir.) 
*Ortalama tutarın Ek:1 B’de yer alan tabloda verilen aylık gelir taahhüdü baremi seçeneklerinden 
herhangi biriyle birebir örtüĢmesi durumunda seçeneklere bu barem artı bunun 4 altı ve 2 üstü 
baremler dahil olacaktır. 
 

3. Taahhüt süresince adımıza kayıtlı olan (işbu Taahhütname imza tarihinde kayıtlı olan ve 
Taahhütname imza tarihinden sonra kayıtlı olacak) tüm TURKCELL hatlarımızın aylık Mobil ĠletiĢim 
Hizmet fatura tutarları toplamının (vergiler dahil), seçtiğimiz taahhüt süresince, en az iĢbu 
taahhütname kapsamında taahhüt ettiğimiz tutar kadar olacağını; fakat faturalarımıza yansıtılmış olan 
Toplu Mesajlaşma Çözümleri (Toplu/Grup SMS, Toplu MMS ve Toplu URL) bedellerinin, her türlü bağış 
tutarlarının, imzalamış olduğumuz sair sözleşme ve/veya taahhütnameler kapsamında cezai şart/cayma 
bedelleri bedellerinin, Ara ödeme fatura (Abonelerin yaptıkları görüşmelere ait faturalandırılmamış tutarın, 
tamamının ya da bir kısmının peşin olarak tahsil edilmesidir.) bedellerinin, her türlü Cihazlı Kampanyalar 
kapsamındaki Cihaz taksitlerinin, faturamızdaki “tahsilatına aracılık edilen hizmetler” kalemi altında yer alan 
mal/hizmet bedellerinin ve tarafımızca TURKCELL’e bu taahhütname haricinde verilmiş olan taahhütler 
nedeniyle hatlarımıza yansıyacak olan indirim tutarlarının söz konusu toplama dahil edilmeyeceğini; bununla  
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birlikte, işbu maddede sayılan kalemlerin Taahhütnamenin 6(a) ve 6(b) maddesi kapsamında herhangi bir 
şekilde indirim faydadan yararlanamayacağını bildiğimizi, 
 

4. ĠĢbu Taahhütname kapsamında seçtiğimiz aylık fatura taahhüdünü, en fazla 4 alt (taahhüt süresi aynı 
kalmak koĢuluyla, seçtiğimiz taahhüt süresinden daha düĢük fatura tutarı taahhütlü) veya 4 üst 
(taahhüt süresi aynı kalmak koĢuluyla, seçtiğimiz taahhüt süresinden daha yüksek fatura taahhütlü) 
fatura taahhütlerinden biriyle, “Yeni ĠĢtecep Kampanya Taahhütnamesi DeğiĢiklik Talebi Ek 
Taahhütnamesi”ni (“Ek Taahhütname”) imzalayarak TURKCELL’e ibraz etmek suretiyle, Ek 
Taahhütname hükümleri kapsamında değiĢtirebileceğimizi, ancak Taahhütname kapsamında seçtiğimiz 
aylık fatura taahhüdünü değiştirebilmemiz için işbu Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı 
tarihten itibaren en az 1(bir) ay geçmesi gerektiğini bildiğimizi, işbu Kampanyaya sezonsal taahhüt kontrolü 
özelliğini seçerek katılmış olmamız durumunda işbu madde konusu değişiklik kapsamında sezonları 
değiştiremeyeceğimizi, (örneğin; Nisan – Eylül dönemini yüksek sezon olarak belirlediğimiz durumda işbu 
madde konusu değişiklik esnasında bu dönemi düşük sezon olarak değiştiremeyeceğimizi,) 
 

5. Taahhüt süresi boyunca, iĢbu Taahhütnamenin imza tarihinde üzerimize kayıtlı olan TURKCELL 
faturalı hat sayısının %10’undan fazlasına ait abonelik sözleĢmesini, hattın/hatların baĢka bir 
operatöre taĢınması nedeniyle feshetmeyeceğimizi, 
 

6. (a) Kampanya kapsamında hak ettiğimiz ĠġTECEP Puanlarımızla seçebileceğimiz faydalar arasından 
TeknoÇek’i seçmemiz durumunda; adımıza kayıtlı tüm TURKCELL hatlarına ilişkin ödeme 
davranışlarımız, abonelik yaş(lar)ımız, kullanım alışkanlıklarımız ve fatura tutarlarımız üzerinden belirlenen 
limit puanımızın, seçilen TeknoÇek için kampanya kapsamında Ek:1 C tablosunda belirlenen TeknoÇek 
İŞTECEP puanına eşit ya da üzerinde olması ve son ödeme tarihi geçip de ödenmemiş faturamızın 
bulunmaması ve adımıza kayıtlı hatlardan hiçbirinin abonelik sözleşmesine aykırılık sebebi ile görüşmelere 
kapalı olmaması durumunda bu faydadan yararlanabileceğimizi bildiğimizi, 
 

Adımıza kayıtlı tüm hatlarımıza ilişkin ödeme davranışları, abonelik yaş(lar)ı, kullanım alışkanlıkları ve fatura 
tutarları üzerinden belirlenen limit puanı kapsamında; adımıza kayıtlı tüm hatlar için, TURKCELL tarafından 
sunulan diğer cihaz kampanyalarındaki cihaz teklifleri dahil olmak üzere, katılabileceğimiz maksimum cihaz 
teklifi sayısının, 3 aydan eski faturalı hatlarımızın sayısının 2 katı ile sınırlı olması koşuluyla, en fazla 20 
cihaz teklifinden faydalanabileceğimizi,  
 
Maddenin buraya kadarki şartlarını yerine getirmiş olmamız durumunda Ek-1’deki TeknoÇek seçenekleri 
arasından, Kampanya koşullarına uygun ve puanlarımızı aşmayacak şekilde EK-1’de tercih etmiş 
olduğumuz TeknoÇek(ler)in, TURKCELL tarafından Kampanya tanımlamalarının yapılmasından sonra; 
 
işbu taahhütnamenin TURKCELL sistemlerinde aktiflenmesinin ardından mevcut Özel Şifre Yetkililerimiz* 
arasından işbu taahhütnamenin EK:1 E bendinde belirlemiş olduğumuz Özel Şifre Yetkilisine(işbu 
taahhütnamede bundan sonra ÖŞY olarak ifade edilecektir)  seçimi yapılan TeknoÇek(lerin) içindeki toplam 
Teknopuanla ilgili sms ve e-posta ile bilgilendirme yapılacak olup, ilgili toplam Teknopuan TURKCELL 
sistemlerinde Özel Şifre Yetkilisinin hattına tanımlanacaktır. Özel Şifre Yetkilisi hattına tanımlanan bu puanı 
isterse www.turkcell.com.tr adresindeki Kurumsal Online İşlemler alanından yapacağı alışverişlerde 
kullanabilecek isterse hattına tanımlanan Teknopuanların tümünü veya bir kısmını adımıza kayıtlı diğer aktif 
faturalı hatlarımıza paylaştırma yoluyla devredebilecek** ve bu şekilde aktarım yapılan faturalı hatlarımızı 
kullanan kullanıcılar da www.turkcell.com.tr adresindeki hesabım menüsü üzerinden güvenlik bilgileriyle giriş 
yaparak TeknoPuanlarıyla cihaz alımında bulunabileceklerdir. Özel Şifre Yetkilisi ve/veya puan paylaşım 
yoluyla puan aktarılan faturalı hatlarımızı kullanan kullanıcılar TeknoÇek/Çekleri karşılığındaki 
TeknoPuanlar ile www.turkcell.com.tr adresinden yapmış oldukları alışveriş tutarlarını dilerlerse ve 
puanları yeterse tümünü, dilerlerse istedikleri kısmını TeknoPuanları ile, kalan kısmını ise Kredi Kartları ile 
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ödeyebilecek olup,TeknoÇekleri karşılığındaki TeknoPuanlarının tümünü bir kerede kullanmadan parçalı 
olarak kullanabileceklerdir. Taahhüt süresinin sonuna kadar kullanılmamış TeknoPuanlar geçersiz olacaktır. 
* Özel Şifre Yetkilisi: Şirketin imza sirküleri yetkilisi tarafından belirlenen, kurumsal online işlemlerde şirket 
hatlarıyla ilgili işlem yapmaya yetkili kişidir. 
** Paylaştırma yoluyla Teknopuanların devredilmesi özelliği henüz devreye alınmamıştır. Devreye alınacağı 
tarih belli olduğunda Özel Şifre Yetkilisi’ne sms ile bu tarih bilgisi iletilecek olup devreye alındığında ise yine 
Özel Şifre Yetkisine özelliğin kullanıma açıldığı bilgisi iletilecektir.   
TeknoÇek’i yukarıda belirtilen kapsamda kullanarak alışveriş yapmamızın ardından, alışveriş kapsamı 
cihazın/cihazların ve bunlara ait Turkcell Satış Dağıtım A.Ş. tarafından kesilen faturanın Turkcell Satış 
Dağıtım AŞ’nin anlaşmalı olduğu kargo şirketi tarafından Turkcell sistemlerinde geçerli adresimize teslimi 
yapılacaktır. E-fatura kullanmamız durumunda ise TeknoÇek’i yukarıda belirtilen kapsamda kullanarak 
alışveriş yapmamız akabinde tarafımıza irsaliye teslim edilecek, alışverişe ait fatura ise e-fatura  
sisteminden temin edilebilecektir. Faturalar (basılı/e-fatura) üzerinde alışverişin kapsamı, cihaz bilgileri ve 
alışveriş tutarının ne kadarının TeknoÇekle ödendiği bilgisi yer alacaktır. Turkcell sistemlerinde kayıtlı 
adresimiz dışında bir adrese teslimi talep etmemiz durumunda Turkcell Müşteri İlişkileri Yönetimi tarafından 
güvenlik teyidi yapılarak teslimat adresi değiştirilebilecektir. Söz konusu TeknoÇekler karşılığında tahakkuk 
eden alacağın Turkcell Satış Dağıtım A.Ş. tarafından TURKCELL’e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle 
tarafımızdan seçimi yapılan TeknoÇeklerin toplam bedelinin, TURKCELL tarafından, o tarihte adımıza kayıtlı 
tüm aktif (arama ve aranmaya açık, kullanılmakta olan) faturalı hatlarımızın (İşbu taahhütnamenin 10. 
Maddesinde sayılan istisna kampanyalara kayıtlı olmayan) her bir Mobil İletişim Hizmet faturasına taahhüt 
süresince her ay “Tahsilatına aracılık edilen çek bedeli Taksit Ödemesi” olarak, Taahhütnamenin Turkcell 
sistemlerine tanımlandığı tarihte üzerimize kayıtlı olan hatlarımızın güncel faturası tutarları ile doğru orantılı 
olarak yansıtılacağını, ancak işbu taahhütname ile verilen taahhüt karşılığı hak edilen toplam indirimin, 
ayrıca fatura üzerinden tarafımıza sağlanacağını, şöyle ki; sunulan indirimin, en fazla, ilgili hattın fatura 
toplamına (Taahhütnamenin 3. maddesinde belirtilen kalemler hariç) eşit olacağını, hat üzerine yansıması 
gereken indirim tutarının; belirtilen fatura tutarından yüksek olması halinde, indirimin tümü hat üzerine 
yansıtılmayarak, hat üzerine “indirim alacağı” olarak kaydedileceğini, bu indirim tutarı alacağının, uygun 
fatura kalemi olduğunda Taahhütname süresi bitse bile, tüm fayda ilgili hatta yansıtılana kadar hat üzerine 
yansıtılacağını, (Örneğin; 1200 iştecep puanı kazanan bir firmanın 4 hattı bulunmaktadır. Taahhütnamenin 
Turkcell sistemlerine tanımlandığı gün itibariyle hatların güncel fatura tutarı sırasıyla; 20 TL, 40 TL, 60 TL, 
80 TL’dir.  12 ay taahhüt veren firmanın o tarih itibariyle aktif olan her hattına (istisna kampanyalar 
dışındaki),  belirtilen fatura tutarları ile doğru orantılı olarak; sırasıyla, her ay için 10 TL,20 TL, 30 TL, 40 TL 
temlik ücreti  (toplam 100 TL)  yansıyacak şekilde dağıtım yapılır. Hatların temlik tutarı dışında kalan 
faturasının Taahhütnamenin 3. maddesinde belirtilen kalemler hariç, aylık gerçekleşecek fatura tutarları 
üzerinden, belirlenmiş oran değiştirilmeden temlik ve indirim tutarı hatlara yansıtılır.  Taahhütnamenin 3. 
maddesinde belirtilen kalemler hariç, aylık gerçekleşecek fatura tutarının, atanan indirim tutarından düşük 
olması halinde; atanmış indirimin tümü ilgili ayda yansıtılamaz. Bu durumda, yansıtılmamış indirim sonraki 
aylarda oluşacak faturalara, hak edilmiş indirim alacağı tamamlanana kadar yansıtılır.) 
 
ÖŞY tarafından www.turkcell.com.tr adresinde Kurumsal Online İşlemler üzerinden ya da puan paylaşım 
yoluyla puan aktarılan faturalı hatlarımızı kullanan kullanıcılarca hesabım menüsünden sipariş verildiğinde 
aşağıda sayılan bilgilerimizin işbu taahhütnamenin imzalanmasını müteakiben Turkcell Satış Dağıtım AŞ ile 
paylaşılacağını bildiğimizi, bu konuda herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 
“Abonenin Unvanı/İsim ve soyadı, Teslimat Adresi ve fatura adresi, TeknoÇek ile Cihaz seçimine ilişkin 
marka/model/adet, Cihaz teslim alacak kişi ad soyad ve telefon, İştecep Sözleşmesi Bitiş / TeknoÇek son 
Kullanma Tarihi, Vergi numarası, Vergi Dairesi”  
 
Taahhütname kapsamında hak ettiğimiz İştecep Puanlarını bir kerede harcamak zorunda olduğumuzdan, 
seçtiğimiz Teknoçekler)in Ek-1’de belirtilen İştecep puan(lar)ının, Taahhütname kapsamında hak ettiğimiz 
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Puandan az olması durumunda aradaki farkın her hâlükârda “Mobil İletişim Hizmet Faturası üzerinden 
indirim” olarak 6.b maddesinde tanımlı akış dâhilinde tarafımıza sağlanacağını,  
 
(b) Kampanya kapsamında hak ettiğimiz ĠĢtecep Puanlarımızla seçebileceğimiz faydalar arasından 
“Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturası üzerinden indirim”i seçmemiz durumunda; Taahhütname kapsamında 
taahhüdümüze karşılık hak ettiğimiz puanları aşmayacak şekilde işbu Taahhütnamenin imza tarihinden 
sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Fatura(lar)ımız üzerinden taahhüt süresince indirim kazanabileceğimizi, 
indirimlerin yansıtılma tipini aşağıdaki tabloda yanına (X) koyarak seçeceğimizi, aşağıdaki tablodaki 
seçenekler arasında seçim yapmamış olmamız halinde hak ettiğimiz indirim tutarının o tarihte adımıza 
kayıtlı tüm aktif(arama ve aranmaya açık, kullanılmakta olan  - istisna kampanyalar hariç olmak üzere)  
faturalı hatlarımızın her bir Mobil İletişim Hizmet faturasına hatların güncel fatura tutarları ile doğru orantılı 
olarak TURKCELL tarafından taahhüt süresinin başında tek seferde yansıtılacağını bildiğimizi ve buna 
herhangi bir itirazımızın olmayacağını, aktif olmayan hatlara indirim tanımlanamayacağını bildiğimizi, talep 
ettiğimiz toplam indirim tutarının, Taahhütname kapsamında taahhüdümüze karşılık hak ettiğimiz İştecep 
Puanından az olması durumunda aradaki farkın, sonraki ayların Mobil İletişim Hizmet Fatura(lar)ı üzerinden, 
bitene kadar indirim olarak tarafımıza sağlanmaya devam edeceğini, Ek-1’in E.2 bendinde belirttiğimiz 
hatları değiştirmek istememiz durumunda bu durumu 13. maddede belirtilen e-posta adresi üzerinden 
Turkcell Müşteri Hizmetlerine bildireceğimizi, bu bildirimi takiben hak ettiğimiz indirim tutarının yeni 
bildirdiğimiz hatlara yansıtılmaya devam edeceğini bildiğimizi, 
 

 Hak ettiğimiz indirim tutarının; 

Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihteki tüm aktif(arama ve aranmaya 
açık, kullanılmakta olan - istisna kampanyalar hariç olmak üzere) hatlarımıza, hatların 
güncel fatura tutarları ile doğru orantılı olarak dağıtılmasını ve taahhüt süresinin başında 
verilmesini talep ediyoruz.  

 

Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihteki tüm aktif(arama ve aranmaya 
açık, kullanılmakta olan - istisna kampanyalar hariç olmak üzere) hatlarımıza, hatların 
güncel fatura tutarları ile doğru orantılı olarak dağıtılmasını ve taahhüt süresi boyunca 
taksitli olarak eşit şekilde aylara yayılmasını talep ediyoruz. 

 

EK-1in 2.bendinde belirttiğimiz hatlara, taahhüt süresinin başında tek seferde, 
Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarih itibariyle, hatların güncel fatura 
tutarları ile doğru orantılı olarak yansıtılmasını talep ediyoruz.  

 

EK-1in 2.bendinde belirttiğimiz hatlara taahhüt süresi boyunca taksitli olarak 
Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarih itibariyle hatların güncel fatura 
tutarları ile doğru orantılı olarak aylara yayılmasını talep ediyoruz. 

 

 
(c) Kampanya kapsamında hak ettiğimiz İŞTECEP Puanlarımızla seçebileceğimiz “Mobil İletişim Hizmet 
Faturası üzerinden indirim ve TeknoÇek”i seçmemiz durumunda; Taahhütname kapsamında taahhüdümüze 
karşılık hak ettiğimiz İştecep puanlarını aşmayacak şekilde; Mobil İletişim Hizmet Fatura/larımız üzerinden 
indirim ve seçtiğimiz TeknoÇek Tipleri arasından, Kampanya koşullarına uygun, EK-1’de tercih etmiş 
olduğumuz TeknoÇekleri seçebileceğimizi, bu kapsamda “TeknoÇek” için 6.a maddesinin, “Mobil İletişim 
Hizmet Faturası üzerinden indirim” için ise 6.b maddesinin aynen geçerli olacağını, 

 
(d) İşbu 6. maddede belirtilen ve Kampanya kapsamında hak ettiğimiz İştecep Puanlarımızla 
seçebileceğimiz  “Mobil  İletişim Hizmet Faturası üzerinden alabileceğimiz indirimlerin, en fazla 3. Maddede 
belirtilen fatura  kalemleri dışında kalan Mobil İletişim Faturası tutarına eşit olabileceğini, hat üzerine 
yansıtılacak indirim tutarının, hattın ürettiği fatura tutarından düşük olması durumunda, indirim 
alacaklarımızın sonraki  sonraki ayların Mobil İletişim Hizmet Fatura(lar)ı üzerinden, hat üzerine 
yansıtılması gereken indirim tutarı bitene kadar, indirim olarak tarafımıza sağlanmaya devam edeceğini, 

 



 

 
ĠMZA / KAġE: 
 

 

(e) 6(a), 6(b) ve 9. maddelerde indirim ve tahsilatına aracılık edilen çek bedeli taksit ödemesi tutarının 
hatlar bazında dağılım yöntem ve Ģekli belirtilmekle birlikte TURKCELL’in bu maddeler kapsamındaki 
uygulamalarını, hak ettiğimiz toplam fayda alacağımızı değiĢtirmeden, değiĢtirme hakkının saklı 
olduğunu bildiğimizi 

  
7. Teknopuanlar Özel Şifre Yetkilisi ya da TeknoPuan paylaşımı yapılan diğer faturalı hatlarımızı kullanan 

kullanıcılar tarafından, işbu taahhütnamenin 2.maddesi kapsamında seçtiğimiz taahhüt süresinin sonuna 
kadar kullanabilecek olup, bu süre içerisinde kullanılmayan Teknopuanlar kendiliğinden iptal olacaktır.  
 

8. Özel Şifre Yetkilisince 6.a maddesi kapsamında paylaştırılan TeknoPuanlar Özel Şifre Yetkilisi veya başka 
bir kişi tarafından geri alınamayacak aynı zamanda aktarım yapılan faturalı hattımızı kullanan abone 
tarafından da Özel Şifre Yetkilisi veya başka bir kişiye devredilmeyecektir. Belirtilen kapsamda puan 
paylaşımı yapılması ve bu puanlar karşılığında alınan cihazların sahipliğiyle ilgili tüm sorumluluk tarafımıza 
ait olup, TURKCELL’in bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

 
9. Kampanya kapsamında taahhüt karşılığı hak ettiğimiz indirimleri ne şekilde kullanacağımızdan bağımsız 

olarak; işbu taahhütnamedeki 5. 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/ İstisna Kampanyalardan birine 
geçirilmesi halinde hak ettiğimiz indirimlerin ve/veya varsa “tahsilatına aracılık edilen çek bedeli taksit 
ödemeler”inin üzerimize kayıtlı aktif diğer hatlara eşit olarak dağıtılacağını, 
 

10. Star Gezgin, Süper Star ve Platin Business Star tarifeleri seçimiyle Kurumsal Kontratlı Paketler /Kurumsal 
Kontratlı Hoş geldin Paketleri Kampanyasında olan ve/veya Akıllı Ofis Konuştukça Öde Temlikli Fct 
Kampanyası, Akıllı Ofis Paketleri Sabit Yöne Fırsat,  Akıllı Ofis Paketleri, Akıllı Ofis Paketleri Temlikli FCT 
Cihaz, Analog Fct, Dijital Fct, Ofis Çözümleri, Ofiste Net Tarife Cihazsız, Temliksiz Analog Fct, Turkcell 
Superonline FCT, Turkcell Superonline Ofis Ses, İkili Paket, Yeni Platin Business Star Paket seçimi ile 
Süper Fırsat Kampanyası,  Taksitli M2M Kampanyası,  Kontratlı İnternet Paketleri Kampanyası altındaki 
%50 Katalog Teklifi,  Kontratlı Hoşgeldiniz Paketleri Kampanyası altındaki Yüzde 50 Super Eko Tam Gaz, 
Yüzde 50 Super Avantaj Tam Gaz, Yüzde 50 Full Avantaj Tam Gaz, Yüzde 50 Platin Business Star Tam 
Gaz tekliflerinden Kontratlı SMS Paketleri Kampanyası altındaki %50 Katalog Teklifi, Yeni Süper Star Paket 
seçimiyle Kontratlı Hoş geldin Paketleri Kampanyasından faydalanan ve Süper Avantaj Fırsat 
Kampanyalarından (Bundan sonra “İstisna Kampanyalar” olarak anılacaktır) bir ya da birden fazlasından 
faydalanan hatlarımızın ve İşten 1GB Paketi, İşten 2GB Paketi, İşten 5GB Paketi, İşten 150dk Paketi, İşten 
300dk Paketi, İşten 500dk Paketi, İşten Avantaj 30dk Paketi, İşten Uzaklar 30MB Paketi, İşten Avantaj 
30MB Paketi, İşten Uzaklar 30 MB Paketlerinden herhangi birinin tanımlı olduğu hatlarımızın 6. Maddede 
sayılan indirim faydasından yararlanamayacağını ve bu hatlara yine 6.maddede belirtilen cihaz taksitinin de 
yansıtılmayacağı, bununla birlikte bu hatların her birinin hak edeceği ancak yararlanamayacağı indirimlerin 
İstisna Kampanyalardan yararlanmayan Ek-1’deki ses hatlarımıza, Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine 
tanımlandığı tarihte üzerimize kayıtlı olan hatlarımızın güncel faturası tutarları ile doğru orantılı olarak 
dağıtılacağını, 
 
Kampanya kapsamında hak ettiğimiz İŞTECEP Puanlarımızla TeknoÇek faydasını seçmiş olmamız 
durumunda, TeknoÇek kullanılarak www.turkcell.com.tr adresindeki hesabım menüsünden ya da Kurumsal 
Online İşlemler üzerinden cihaz alımı yapmamız durumunda, Turkcell Satış Dağıtım AŞ’nin mesafeli satış 
sözleşmesine tabi olduğumuzu bildiğimizi, 
 

11. Sezonsal taahhüt kontrolü özelliği seçilmediği durumda uygulanmak üzere; Taahhüt süresince, her 
üç ayda bir yapılacak değerlendirme sonucunda, adımıza kayıtlı hatlara ait 3(üç) aylık fatura tutarı 
toplamının, Ek-1’de seçtiğimiz aylık fatura taahhüdümüzün üç aylık toplam tutarından düĢük olması 



 

 
ĠMZA / KAġE: 
 

 

halinde aradaki farkın, Ek-1’de belirtmiĢ olduğumuz adımıza kayıtlı TURKCELL hattının (Bundan 
sonra “Ana hat” olarak anılacaktır.) faturasına her üçüncü ayı takip eden ayda “ĠĢtecep Kampanyası 
Taahhüt Farkı Tutarı” olarak yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanyadan çıkarılacağımız 
sonucunu doğurmayacağını, 6.b’de belirtilen faydayı seçmemiz halinde iĢbu maddede belirtilen 
değerlendirmelerin “Mobil ĠletiĢim Hizmet Faturası üzerinden indirim” öncesi tutarları üzerinden 
yapılacağını, baĢka bir deyiĢle söz konusu indirim tutarlarının değerlendirmelerde dikkate 
alınmayacağını, 
 

12. ġirketimizin güncel fatura adresinin Ek-2’deki ilçelerden birinde olması durumunda sezonsal taahhüt 
kontrolü özelliğinden yararlanabileceğimizi, bu kapsamda Nisan – Eylül (belirtilen aylar da bu 
taahhüt dönemine dahildir) ve Ekim – Mart (belirtilen aylar da bu taahhüt dönemine dahildir) 
dönemleri için farklı fatura taahhüdü verebileceğimizi, sezonsal taahhüt kontrolü özelliğini seçmemiz 
durumunda her bir 6 aylık dönem için ayrı ayrı belirlediğimiz fatura taahhüt tutarlarını Ek-1’in (A) 
bendinde beyan edeceğimizi, seçilen Taahhüt süresine göre 12 ya da 24 aylık toplam fatura taahhüt 
tutarımızın Ek-1’in (B) bendinde yer alan tablodaki baremlere uyumlu olması gerektiğini, sezonsal 
taahhüt kontrolü özelliğini sadece 4. maddede bahsi geçen taahhüt değiĢikliği ya da maddede bahsi 
geçen yenileme sırasında ve bu iki maddede belirtilen koĢullarda iptal edebileceğimizi, puan 
hesaplamasının Ek-1’in (A) bendinde belirttiğimiz Taahhüt süresi için belirlediğimiz toplam fatura 
taahhüt tutarı üzerinden, taahhüt süresine ve yenileme sonrasındaki durumuna göre  (standart, 
birinci yenileme, ikinci yenileme, üçüncü yenileme olmak üzere)yapılacağını (örneğin; 
yüksek  sezonda 2500 TL, düşük sezonda 300 TL fatura taahhüdü veren ve 12 aylık taahhüt 
imzalayan ve ilk defa Yeni İştecep Kampanyasına katılan bir firma, toplamda 18.000 TL 
gelir  taahhüdü yaratır ve buna karşılık 1.260 puan kazanır.) 
 
Sezonsal taahhüt kontrolü özelliği kapsamındaki taahhüt kontrolünün Turkcell tarafından aĢağıdaki 
örnekteki gibi yapılacağını; 
 
• Firma Mobil İletişim Hizmet faturalarının aylık 1.500 TL fatura taahhüdü ile 12 ay taahhüt süresini 
seçerek Kampanya kapsamındaki toplamda fatura taahhüdünün en az 18.000 TL olacağını taahhüt eder.  
• Firma, Nisan-Eylül dönemi yüksek sezon olarak seçerek bu aylar için fatura taahhüt kontrol tutarını 
2.000 TL olarak belirler. Ekim-Mart dönemi ise otomatik olarak düşük sezon olarak işaretlenir ve tutar olarak 
ekranda 1.000 TL belirir.  
• Firmanın sezonsal taahhüt kontrolü özelliğinden sözleşme başlangıcı olan Haziran ayından itibaren 
yararlanmaya başladığı durumda; Haziran-Eylül arasındaki 4 ay için 2.000 TL*4 ay=8.000 TL’lik, Ekim-Mart 
arasındaki 6 ay için 1.000 TL*6 ay=6.000 TL’lik ve Nisan-Mayıs arasındaki 2 ay için 2.000 TL*2 ay=4.000 
TL’lik fatura taahhüt kontrolü yapılır. Her kontrol döneminde, üretilen fatura toplamı ile taahhüt edilen fatura 
tutarı toplamı karşılaştırılır. Varsa aradaki fark tutarı “İştecep Kampanyası Taahhüt Farkı Tutarı” olarak Ana 
hat üzerine yansıtılır.   
 
Sezonsal taahhüt kontrolü sonucunda “İştecep Kampanyası Taahhüt Farkı Tutarı” olarak Ana Hattımıza 
bedel yansıtılmasının Kampanyadan çıkarılacağımız sonucunu doğurmayacağını, 6.b’de belirtilen faydayı 
seçmemiz halinde işbu maddede belirtilen değerlendirmelerin “Mobil İletişim Hizmet Faturası üzerinden 
indirim” öncesi tutarları üzerinden yapılacağını, başka bir deyişle söz konusu indirim tutarlarının 
değerlendirmelerde dikkate alınmayacağını, 
 

13. ĠĢbu Taahhütnamede belirtmiĢ olduğumuz Ana hattımızı ve/veya TeknoÇek seçimi yapmıĢ olmamız 
durumunda Teknopuan atanan Özel ġifre Yetkilisini değiĢtirmek istememiz halinde bu durumu 
aĢağıda belirttiğimiz e-posta adresi üzerinden Turkcell MüĢteri Hizmetlerine bildireceğimizi; Ana 
hattın, bildirimi yaptığımız ayı takip eden aydan itibaren değişeceğini ve bu tarihten sonra iĢbu 
Taahhütname kapsamında Ana hatta yansıtılacak bedellerin bildirmiĢ olduğumuz yeni ana hattın 



 

 
ĠMZA / KAġE: 
 

 

faturasına yansıtılacağını, TeknoÇek içinse halen kullanılmamış Teknopuan olması durumunda, kalan 
TeknoPuanların yaptığımız bildirimin ardından bildirimde belirttiğimiz yeni Özel Şifre Yetkilisine atanacağını, 
 
Ad/ Soyad/ E-posta adresi: ……………………………………………………………………………………… 
 

14. Ana hat haricindeki Hatlarımıza Kampanya kapsamında tanımlanmıĢ olan faydaları diğer Hatlarımıza 
devredebilme hakkımızın olduğunu, bu hakkımızı kullanmak istememiz halinde bu durumu 13. 
maddede belirtilen e-posta adresi üzerinden Turkcell MüĢteri Hizmetlerine bildireceğimizi, ve ilgili hat 
için Kampanya’nın, bildirim tarihini takip eden aydan itibaren Kampanya kapsamında bu Hatlar üzerine 
tanımlı faydaların üzerimize kayıtlı aktif diğer faturalı tüm hatlarımıza (Ana Hat hariç) eşit olarak 
dağılacağını, aktif olmayan, baĢka bir operatöre taĢınan, geçici veya kesin olarak görüĢmeye 
kapatılan, devredilen/ Ġstisna Kampanyalardan birine geçirilen hatların bu maddenin istisnası 
sayılacağını ve faydaların bu hatlar için herhangi bir bildirime gerek olmaksızın iĢbu maddede 
belirtilen Ģekilde Turkcell tarafından otomatik olarak dağıtılacağını, 
 

15. İşbu Taahhütname imza tarihinden önce, İştecep, Kurumsal CepBizden, Kurumsal Kontratlı İndirim 
Kampanyalarından birine veya birden fazlasına katılmış olmamız halinde işbu Taahhütname konusu 
Kampanya’dan yararlanamayacağımızı; bu bağlamda söz konusu kampanyadan yararlanırken işbu 
kampanyaya da katılmış olmamız halinde işbu kampanyadan çıkarılacağımızı ve Taahhütnamenin 16 ve 
17. maddelerinin uygulama alanı bulacağını,  
 

16. ĠĢbu Kampanya kapsamında taahhüt süresi sona ermeden Kampanyadan ayrılmak istememiz (14. 
Madde belirtilen husus hariç olmak üzere) ve/veya iĢbu Taahhütnamede belirtilen 
yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya ana hattımızı 14. maddede 
belirlenen Ģekilde bildirmeden değiĢtirmemiz, kapatmamız, kesin veya geçici olarak kapatılmasına 
sebep olmamız, devretmemiz veya baĢka bir operatöre taĢımamız (TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart 
talep etme ve/veya Kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği 
şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya 5. maddeye aykırı davranmamız halinde ve/veya Kampanya 
katılımı için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Kampanyanın ticari amaç için 
kullanıldığının tespiti ve Kampanyanın suistimal edilmesi halinde iĢbu Taahhütnamenin imzalandığı 
tarihten, aykırılığın gerçekleĢtiği tarihe kadar Kampanya kapsamında hak ettiğimiz ĠġTECEP 
Puanlarımıza karĢılık tercihimize göre Mobil ĠletiĢim Hizmet Fatura(lar)ımıza yansıtılan indirimlerin 

veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleĢtiği tarihten 
Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken Ek-1’de yer alan KDV, ÖĠV dahil aylık 
fatura taahhüdü toplamının Ana hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleĢtiği tarihi takip eden ilk 
Mobil ĠletiĢim Hizmet faturasına yansıtılacağını ve Kampanya’dan çıkarılacağımızı ve bu tarihten 
sonra hatlarımıza iĢbu Kampanya kapsamında herhangi bir indirim yansıtılmayacağını bildiğimizi,   
 

17. ĠĢbu Taahhütnamenin 16. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca her bir hattımız için 
ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren taahhüt süresi bitimine kadar 
ödememiz gereken “tahsilatına aracılık edilen çek bedeli taksit ödemeleri” toplamının ve bunlara 
yansıyacak her türlü vergilerin Ana hattımızın söz konusu aykırılığın gerçekleĢtiği tarihi takip eden 
ilk Mobil ĠletiĢim Hizmet faturasına yansıtılacağını, bu durumda söz konusu çek taksit tutarları 
toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, bunun yanında Kampanya kapsamındaki 1 ĠġTECEP Puanı, 
1 TL’ye eĢit olduğundan Ek-1’in (C) bendindeki tabloda her bir çek karĢısında yer alan puan 
değerlerinin, çeklerin TL cinsinden toplam bedelleri olduğunu ve söz konusu tabloda belirtilen 
bedellere istinaden kalan “ĠĢtecep /Tahsilatına aracılık edilen çek bedeli taksit ödeme Taksit/leri”nin 
hesaplanacağını,    
 



 

 
ĠMZA / KAġE: 
 

 

18. Kampanya kapsamındaki kampanya katılım koĢullarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara iliĢkin 
www.turkcell.com.tr adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu ve www.turkcell.com.tr 
adresinde yer alan kampanya katılım koĢullarından birini veya birden fazlasını karĢılamayan 
hatlarımızın iĢbu Kampanyadan yararlanamayacağını bildiğimizi ve bu duruma herhangi bir 
itirazımızın olmayacağını, 
 

19. ĠĢbu Kampanya kapsamında, Taahhütnameyi imzaladığımız tarihten itibaren seçmiĢ olduğumuz 
taahhüt süresinin sonuna kadar, adımıza kayıtlı bulunan hatlarımızın mevcut fatura dönemlerinin 
değiĢtirilmesi ve/veya kampanya kapsamında taahhüt süresinin dondurulması talebinde 
bulunmayacağımızı, 
 

20. ĠĢbu Kampanyadan sadece bir kez yararlanma hakkımız bulunduğunu, bu nedenle 21. maddede 
belirtilen durum haricinde taahhüt süresi sona ermeden Kampanyadan ikinci kez yararlanma 
hakkımız olmayacağını,   
 

21. ĠĢbu Taahhütnamede 12 aylık taahhüt vermemiz halinde taahhüt süresinin bitimine 3 ay kala, 24 aylık 
taahhüt vermemiz halinde ise 6 ay kala süreden itibaren Taahhüt süresi bitimine kadar Kampanyayı, 
dilersek sezonsal taahhüt kontrolü özelliğini seçerek ya da sezon değiĢikliği yaparak 
yenileyebileceğimizi, bu doğrultuda Turkcell tarafından oluĢturulan güncel “Yeni ĠĢtecep Kampanya 
Taahhütnamesi” ve “Yeni ĠĢtecep Kampanya Taahhütnamesi Yenileme Talebi Ek Taahhütnamesi”ni 
imzalayacağımızı ve yenilemeyi ancak “Yeni ĠĢtecep Kampanya Taahhütnamesi Yenileme Talebi Ek 
Taahhütnamesi” koĢullarında yapabileceğimizi bildiğimizi, 
 

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

23. ĠĢbu Taahhütnamede düzenlenmemiĢ olan hususlarda ve yukarıda sayılan ve Mobil ĠletiĢim Hizmet 
Faturalarına yansıtılmıĢ/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon 
Kurumsal Abonelik SözleĢmesi hükümlerinin uygulanacağını,  
 

24. ĠĢbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres 
olduğunu, adres değiĢikliği TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü 
tebligatın aĢağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını 
doğuracağını, 
 

25. ĠĢbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve 
doğru olduğunu,  
 

26. Turkcell kayıtlarında yer alan ve Ģirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin halen 
geçerli olduğunu ve söz konusu imza yetkililerinde herhangi bir değiĢiklik bulunmadığını; bu 
nedenle iĢbu Taahhütnamenin Turkcell’e ibraz etmiĢ olduğumuz imza sirkülerinde yeralan yetkili 
kiĢi/kiĢilerce imzalandığını ve iĢbu Taahhütnamenin Ģirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 
 

27. 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak 
imzasını içermeyen) tarafımızda kalacak olan iĢbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali 
yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karĢılanacağını,  
 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 
 
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak   …. /…. /……  tarihinde imzalanmıştır.  

http://www.turkcell.com.tr/
http://www.turkcell.com.tr/


 

 
ĠMZA / KAġE: 
 

 

 
Ek-1: Başvuru Formu 
Ek-2: İl ve İlçe Listesi 
 
ġĠRKET UNVANI:  
ADRESĠ: 
 
 

…. /…. /……  TARĠHLĠ YENĠ ĠġTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ  
 

EK-1 BAġVURU FORMU 
 

A. Taahhütname kapsamında  ….. TL’lik aylık fatura taahhüdünü ….. ay süresince yerine getirmeyi 
taahhüt ettiğimizi ve ana hat numarası olarak adımıza kayıtlı olan 0 53.. …………..  numaralı faturalı 
hattı belirlediğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.  
 
Sezonsal fatura taahhüt özelliğinin seçilmesi durumunda aĢağıdaki kısım doldurulmalıdır: 
 
Taahhütname kapsamında  …….dönemi için aylık ….. TL’lik, ……dönemi için aylık ….. TL’lik, 
Taahhüt süresince toplamda ….. TL’lik fatura taahhüdünü* ….. ay süresince yerine getirmeyi 
taahhüt ettiğimizi ve ana hat numarası olarak adımıza kayıtlı olan 0 53.. …………..  numaralı faturalı 
hattı belirlediğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.  
 
*Taahhüt süresince verilecek toplam taahhüt tutarının işbu Ek-1’in (B) bendinde yer alan tablodaki 
Toplam Gelir Taahhüdü kolonundaki tutarlar arasından seçilmesi gerekir. 
* Dönemler Nisan-Eylül ve Ekim- Mart olarak  yukarıda belirtilmelidir. Farklı  dönem aralığı seçimi 
yapılamaz. 
 

B. Kampanya kapsamındaki aylık fatura taahhüdü ve taahhüt süresi seçenekleri karĢılığında hak 
edilecek puanlar aĢağıda “Standart” kolonundadır. İşbu Taahhütname kapsamında 24 ay süreli taahhüt 
verilmesi ve taahhüdün bitiş tarihinden sonra en geç 30 gün içinde Yeni İştecep Kampanya Taahhütnamesi 
imzalayarak 24 aylık süreli yeni bir taahhüt verilmesi (“yenileme”) durumunda  uygulanacak puanlar ise 
yenileme adedine göre değişen şekilde aşağıda “1., 2. ve 3. Yenileme” kolonlarındadır.  
 

  Hediye ĠġTECEP Puanlar 

Aylık Gelir 
Taahhüdü 

(TL) 

Toplam Gelir 
Taahhüdü (TL) 

Standart 1. 
Yenileme 

2. 
Yenileme 

3. 
Yenileme 

12 Ay 24 Ay 12 Ay 24 Ay 24 Ay 24 Ay 24 Ay 

100 TL 1.200 2.400 - 120 145 155 170 

150 TL 1.800 3.600 - 180 215 235 255 

200 TL 2.400 4.800 120 290 350 380 410 

250 TL 3.000 6.000 150 360 430 465 500 

300 TL 3.600 7.200 180 430 515 550 600 

400 TL 4.800 9.600 240 575 690 735 800 

500 TL 6.000 12.000 300 720 865 935 1.010 

750 TL 9.000 18.000 630 1.440 1.730 1.870 2.020 

1.000 TL 12.000 24.000 840 1.920 2.300 2.485 2.685 

1.200 TL 14.400 28.800 1.000 2.300 2.760 2.980 3.220 
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1.500 TL 18.000 36.000 1.260 2.880 3.455 3.730 4.030 

2.000 TL 24.000 48.000 1.680 3.840 4.600 4.970 5.370 

2.500 TL 30.000 60.000 2.100 4.800 5.750 6.210 6.715 

3.000 TL 36.000 72.000 2.520 5.760 6.910 7.465 8.060 

3.500 TL 42.000 84.000 2.940 6.720 8.065 8.710 9.640 

4.000 TL 48.000 96.000 3.360 7.680 9.215 9.955 10.750 

4.500 TL 54.000 108.000 3.780 8.640 10.370 11.200 12.095 

5.000 TL 60.000 120.000 4.200 9.600 11.520 12.440 13.435 

6.000 TL 72.000 144.000 5.760 12.960 15.550 16.790 18.130 

7.500 TL 90.000 180.000 7.200 16.200 19.440 20.995 22.675 

8.500 TL 102.000 204.000 8.160 18.360 22.030 23.790 25.690 

10.000 TL 120.000 240.000 9.600 21.600 25.920 27.990 30.230 

12.000 TL 144.000 288.000 11.520 25.920 31.100 33.590 36.280 

15.000 TL 180.000 360.000 14.400 32.400 38.880 41.990 45.350 

20.000 TL 240.000 480.000 19.200 43.200 51.840 55.990 60.470 

25.000 TL 300.000 600.000 27.000 60.000 72.000 77.760 83.980 

30.000 TL 360.000 720.000 32.400 72.000 86.400 93.310 100.780 

40.000 TL 480.000 960.000 43.200 96.000 115.200 124.420 134.475 

50.000 TL 600.000 1.200.000 54.000 120.000 144.000 155.520 167.960 

60.000 TL 720.000 1.440.000 64.800 144.000 172.800 186.625 201.550 

75.000 TL 900.000 1.800.000 81.000 180.000 216.000 233.280 251.940 

100.000 TL 1.200.000 2.400.000 108.000 240.000 288.000 311.040 335.920 

150.000 TL 1.800.000 3.600.000 162.000 360.000 432.000 466.560 503.885 

 
C.  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 karşısında yer alan İŞTECEP puan değerleri, çeklerin TL cinsinden değerleridir. 
 

TeknoÇek tipleri 
İŞTECEP Puan 

(12 Ay) 
İŞTECEP Puan 

(24 Ay) 

100 TeknoPuanlı TeknoÇek 108 120 

1000 TeknoPuanlı TeknoÇek 1080 1200 

 
D. Kampanya kapsamında fayda olarak “Teknoçek” seçilmesi durumunda, seçilen Teknoçek içindeki 

Teknopuanlar aşağıda iletişim bilgilerini verdiğimiz; adımıza kayıtlı TURKCELL numarası olan; Özel Şifre 
Yetkilisinin hattına tanımlanacaktır. TeknoPuan atanan hattın mevcut ÖŞY’lerimiz arasından çıkarılması, 
farklı bir operatöre taşınması, bireysel bir hat olarak tanımlanması, başka bir firmaya devredilmesi vb 
nedenlerle firmamıza ait bir hat olmaması durumunda ilgili hat Turkcell Kurumsal Online İşlemlere giriş 
yaparak puanları kullanmak istediğinde, kalan TeknoPuanlar bloke edilecektir. Bu durum üzerine ya da 
herhangi bir anda aşağıda belirtilen ÖŞY değiştirilmek istendiğinde ise işbu taahhütnamenin 12.maddesi 
kapsamında maddede belirtilen mail adresinden mail atılarak değişiklik talebi iletilecektir. Böyle bir 
değiĢiklik durumunda değiĢiklik gerçekleĢene kadar Teknopuanların kullanımıyla ilgili oluĢabilecek 
tüm sorumlarda sorumluluk tarafımıza aittir.  
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ÖġY Ad-Soyad: ……………..…………………….……………….. 
 

ÖġY Ġrtibat numarası*:……………..…………………….………… 
 

 

*İrtibat numarasının adımıza kayıtlı TURKCELL numarası olması şarttır. 
 
 
 
 
 

E. FAYDA SEÇĠMĠ   
 
1. Kampanya kapsamında fayda olarak “çekli faydalardan birini seçmemiz durumunda hak ettiğimiz 

İŞTECEP puanları karşılığında teslim almak istediğimiz çek tipi, adedi ve ĠġTECEP puan karĢılıkları 
aĢağıya eklenmiĢtir;  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Kampanya kapsamında fayda olarak “Mobil İletişim Hizmet Faturası üzerinden indirim”i seçmemiz 
durumunda hak ettiğimiz puanlar karşılığında taahhüt süresinin başında ya da taksitli olarak 
Taahhütnamenin Turkcell sistemlerine tanımlandığı tarihteki, aktif olan hatlarımızın (arama ve 
aranmaya açık, kullanılmakta olan - istisna kampanyalar hariç olmak üzere) güncel Fatura tutarlarıyla 
ile doğru orantılı olarak yararlanmak istediğimiz indirim tutarları ve bu indirimlerin tanımlanacağı hat 
numaralarımız aşağıya eklenmiştir;  
 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Çek Tipi 
ĠĢtecep 
Puanı Adet 
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* 
 

 
 
ġĠRKET ÜNVANI: 
 
 
ADRES: 
 
 
TARĠH: 

 
EK-2 

 
SEZONSAL TAAHHÜT KONTROLÜ ÖZELLĠĞĠNDEN YARARLANABĠLECEK ĠL VE ĠLÇE LĠSTESĠ 

 

ĠL ADI ĠLÇE ADI  ĠL ADI ĠLÇE ADI 

Antalya 

Merkez 
  

Kahramanmaraş 
 
Merkez 

Kaş  Kayseri Tüm ilçeler 

Alanya  

Mersin 

Akdeniz 

Konyaaltı  Yenişehir 

Kepez  Erdemli 

Elmalı  Silifke 

Gazipaşa  

Muğla 

Merkez 

Gündoğmuş  Milas 

Demre  Köyceğiz 

Kaş  Marmaris 

Korkuteli  Ortaca 

Kumluca  Yatağan 

Serik  Fethiye 

Aksu  Datça 

Döşemealtı  Dalaman 

Muratpasa  Ula 

Akseki  Bodrum 

Finike  Kavaklıdere 

İbradı  

Nevşehir 

Ürgüp 

Kemer  Avanos 

Manavgat  Merkez 

Aydın 
Didim  Ürgüp 

Kuşadası  Avanos 

Erzurum Palandöken  Balıkesir Ayvalık  

Gaziantep 
Şahinbey  Bursa Osmangazi 

Şehitkamil  

İzmir 

Karaburun 

Hatay 

Antakya  Urla 

İskenderun  Bergama 

Reyhanlı  Çeşme 
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Kırıkhan  Foça 

Dörtyol  Seferihisar 

 


