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AKILLI DÖNÜŞÜM KURGUSU ÖN FORMU 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye; 
Akıllı Dönüşüm Kurgusu’ndan “Bireysel abone” olarak yararlanmak istemem sebebiyle;  

 
1- Akıllı Dönüşüm Kurgusu’ndan yararlanmanın şartı olarak, Turkcell tarafından sunulan ve 

www.turkcell.com.tr’de listelenen Bireysel Akıllı Telefon Kampanyalarından birine (“Referans 
Kampanya”) katılmam ve ilgili kampanya taahhütnamesini eş zamanlı olarak imzalamam ve Turkcell 
sistemlerine kayıtlı olması şartıyla Ek-1’de marka modeli ve IMEI numarasını beyan ettiğim bir adet cep 
telefonunu (“Cep Telefonu”) herhangi bir Turkcell İletişim Merkezi’ne/Turkcell Mağazası’na (“Turkcell 
Bayi”) teslim etmem gerektiğini, 

2- İşbu Akıllı Dönüşüm Kurgusu’na katılmam dolayısıyla Referans Kampanya kapsamında teslim aldığım yeni 
cihazın ilgili Referans Kampanya Taahhütnamesinde ödemeyi taahhüt ettiğim aylık temlik bedelinde, yine ilgili 
Referans Kampanya Taahhütnamesinde belirtilen taahhüt süresi boyunca, Akıllı Dönüşüm Kurgusuyla katılmış 
olmam dolayısıyla indirim uygulanacağını, söz konusu indirimin teslim ettiğim Cep Telefonu için Ek-1’deki 
soru/cevaplara istinaden TURKCELL Bayi tarafından sisteme girilecek ve Tarafımca doğru ve eksiksiz olarak 
aktarılan Cep Telefonu bilgileri ile tespit edilecek değerleme tutarına eşit olacağını, değerleme kriterlerine ve 
Turkcell tarafından belirlenen değerleme tutarına itirazım olmadığını ve bununla birlikte Referans Kampanya 
kapsamında teslim aldığım yeni cihazın KDV dahil bedelinden, Turkcell Bayi’ne teslim ettiğim Cep 
Telefonu tutarının çıkarılmasıyla bulunan tutara, Cep Telefonu tutarına bağlı olarak Turkcell sistemleri 
üzerinden hesaplanan faiz indirimi uygulandıktan sonra ortaya çıkacak olan toplam Cihaz bedelinin 
Taahhüt Süresine bölüneceğini ve bu şekilde hesaplanacak aylık Cihaz bedelinin Taahhüt Süresince 
Mobil İletişim Hizmet Faturama her ay yansıtılacağını, 

3- Akıllı Dönüşüm Kurgusuna katılmam dolayısıyla Turkcell Bayi’ye teslim ettiğim Ek-1’de marka modeli ve IMEI 
numarasını beyan ettiğim Cep Telefonumu kendi rızamla teslim ettiğimi, Cep Telefonumun mülkiyetinin bana 
ait olduğunu, teslimi sonrasında Cep Telefonuna ilişkin olarak hiçbir şekilde hak iddia edemeyeceğimi, üçüncü 
kişilerin Cep Telefonu üzerinde herhangi bir hak iddiası olmadığını, Cep Telefonuyla suça karışılmamış 
olduğunu ve Cep Telefonunun çalıntı olmadığını, bunların en az birinin tespit edilmesi durumunda tüm 
sorumluluğun münhasıran tarafıma ait olduğunu ve bu durumlar nedeniyle Turkcell ve/veya 3. kişilerin 
uğrayacağı zararları karşılayacağımı, 

4- İşbu Formun imzalanmasıyla birlikte Cep Telefonunun mülkiyetinin Cep Telefonunu teslim ettiğim ilgili Turkcell 
Bayi’ye geçeceğini bildiğimi ve buna herhangi bir itirazımın olmayacağını, 3. madde kapsamında Turkcell 
Bayi’ne teslim ettiğim Cep Telefonu için belirlenen değerleme tutarındaki alacağıma dair Turkcell tarafından 
Referans Kampanya kapsamında cihaz temlik bedeline indirim olarak yansıtılmak suretiyle mahsuplaşmayı 
kabul ettiğimi, Turkcell Bayi’den bu kapsamda herhangi bir nam altında bir alacağım / talebimin olmadığını, 

5- Referans Kampanya’dan Taahhüt Süresinden önce caymam veya Taahhüt Süresinin kendiliğinden bitmesi 
durumunda Cep Telefonunun iadesini talep etmeyeceğimi,  

6- Cep Telefonunu içerisindeki tüm kişisel bilgilerimi, yazılımları ve sair bilgileri silerek teslim ettiğimi, bu 
bilgilerin silinmemiş olması halinde bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmiş olduğu iddiası ile 
Turkcell ve/veya üçüncü kişilerden herhangi bir talebimin olmayacağını, bu sebeple Turkcell’in ve 
üçüncü kişilerin herhangi bir sorumluluğumun olmadığını bildiğimi, yazılımlar sebebiyle 3. Kişilerden 
gelecek şikayetlerden münhasıran sorumlu olduğumu bildiğimi 

7- İşbu Formda düzenlenmemiş olan hususlarda TURKCELL Mobil Telefon Bireysel Abonelik Sözleşmesi 
hükümlerinin uygulanacağını, 

8- Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres 
değişikliğini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda 
belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 

http://www.turkcell.com.tr'de/
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9- 1(bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, 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. 
 
İşbu taahhütnameyi okuyarak …………… tarihinde imzaladım. 
 
 
EK-1: Cep Telefonu Değerlemesi  
 
 
Ad/Soyad: 
 
Adres   : 
 
İrtibat no  : 
 
 
İmza: 

 
 
 
 
 

EK-1 
 

CEP TELEFONU DEĞERLEMESİ 
 
 

Teslim edilen Cep Telefonunun IMEI numarası: 
   
Teslim edilen Cep Telefonunun marka model bilgisi: 

 
Teslim edilen Cep Telefonu için Değerleme Sorularının Cevapları: 
 
 


