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CİHAZ YENİLEMEYE İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR FORMU 
 

A. CİHAZ YENİLEME İŞLEMİNİN TANIMI: 

Cihaz yenileme işlemi; Kontratlı bir Kampanyaya dahil olan kurumsal abonenin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 
(TURKCELL)’nin belirlemiş olduğu başka bir kontratlı cihaz (tablet ve modem cihazları kastedilmektedir, formda 
“Yeni Kampanya” olarak anılacaktır.) kampanyalardan birine katılmak maksadıyla taahhüt süresinden önce mevcut 
kampanyasından (“Eski Kampanya) çıkması ve, işbu formda belirtilmiş olan koşullarda Yeni Kampanyaya  
katılmasıdır.  
 
B. CİHAZ YENİLEME TALEPLERİNİN İLETİLECEĞİ MECRALAR: 

     

Cihaz yenileme işlem talebi (“Talep”), kurumsal abone tarafından bu formun imzalanması suretiyle Turkcell İletişim 

Merkezleri veya Satış Yöneticilerine yazılı olarak iletilebilecektir. 

 

C. CİHAZ YENİLEME İŞLEMİNDEN YARARLANABİLECEK ABONELER:  

www.turkcell.com.tr adresinde TURKCELL tarafından belirlenen Kampanyalardan birine ait Kampanya 
Taahhütnamesini (“Eski Kampanya Taahhütnamesi”) imzalayarak ilgili Kampanyanın ilk 6 ayını eksiksiz olarak 
yerine getirmiş aboneler, cihaz yenileme işleminden yararlanabilirler. Ancak Eski Kampanya Taahhütnamesinde 
kredi kartı ile ödeme yönteminin seçilmiş olması halinde, ilgili kampanya kapsamındaki kredi kartına ilişkin 
ödeme yükümlülüklerinin eksiksiz olarak yerine getirilmiş olması zorunludur.  

 

Cihaz yenileme işleminden yararlanmak isteyen abonelerin katılacakları Yeni Kampanyada, Mobil iletişim 

Hizmet Faturası ödeme yönteminin seçilmesi ve yeni kampanyada tercih edilen taahhüt süresinin, eski 

kampanyadaki geri kalan taahhüt süresinden kısa olmaması gerekmektedir.  

 

D. CİHAZ YENİLEME İŞLEMİNDE YENİ KAMPANYA KAPSAMINDAKİ PAKETİN TANIMLANMA SÜRECİ:  

 

Talebin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonra Yeni Kampanya Taahhütnamesi kapsamındaki  

mobil internet kullanımı faydası (“Fayda”) Abone(ler)in ilgili hatlarına anında tanımlanacak, Cihaz yenileme 

işleminin yapılmasıyla birlikte, ilgili hattın sadece yeni kampanya paketi kapsamındaki Faydadan yararlanması 

sağlanacak ve Eski Kampanya Taahhütnamesi kapsamındaki Fayda otomatik olarak iptal edilecektir. 

Bununla birlikte yeni Kampanya Taahhütnamesi kapsamındaki cihaz (“yeni cihaz”) Abone(ler)e teslim edilecektir.  

 

E. CİHAZ YENİLEME İŞLEMİNDE YENİ KAMPANYA KAPSAMINDAKİ PAKETİN ÜCRETLENDİRME SÜRECİ: 

Kampanya değişikliklerinde Yeni Kampanya kapsamındaki Paket ve cihazın ücreti Yeni Kampanya 
Taahhütnamesi koşullarında, Yeni Kampanya kapsamındaki Paketin tanımlaması yapıldıktan sonraki ilk 
fatura kesim tarihinden itibaren Abonelerin Mobil İletişim Hizmet Faturasına yansıtılır.  
 
Eski Kampanyanın taahhüt süresinden geriye kalan eski cihazın aylık temlik bedelleri Eski Kampanya 
Taahhütnamesi koşullarıyla aynı koşullarda Aboneye yansıtılmaya devam edecektir. 
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F. CİHAZ YENİLEME İŞLEMİNDE ESKİ KAMPANYADAN KAYNAKLANAN CAYMA BEDELLERİNİN 

YANSITILMA SÜRECİ: 

Abonenin, Eski Kampanya Taahhütnamesi kapsamındaki Taahhüt Süresi dolmadan, Yeni Kampanya 
Taahhütnamesini iptal etmesi durumunda, Eski ve Yeni Kampanya Taahhütnamelerinde belirlenen 
hesaplama yöntemleri ile ayrı ayrı ve faydalanılan ay baz alınarak ve abone lehine karşılaştırma yapılarak 
bulunacak olan toplam indirim bedelleri, Abone(ler)in Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde 
yansıtılacaktır. Eski ve Yeni Kampanya Taahhütnameleri kapsamında teslim alınan cihazların kalan cihaz 
temlik bedelleri ise Abone(ler)in Mobil İletişim Hizmet Faturasına ayrıca tek seferde yansıtılacaktır. 
 
Abonenin, Eski Kampanya Taahhütnamesi kapsamındaki Taahhüt Süresi dolduktan sonra, Yeni Kampanya 
Taahhütnamesini iptal etmesi durumunda ise sadece Yeni Kampanya Taahhütnamesinde belirlenen 
hesaplama yöntemi ile ve faydalanılan ay baz alınarak ve abone lehine karşılaştırma yapılarak bulunacak 
olan indirim bedelleri, Abone(ler)in Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacaktır. Yeni 
Kampanya Taahhütnamesi kapsamında teslim alınan her bir cihazın kalan cihaz temlik bedelleri ise 
Abone(ler)in Mobil İletişim Hizmet Faturasına ayrıca tek seferde yansıtılacaktır. 
 
G. DİĞER KOŞULLAR: 

 Abonenin Eski Kampanya Taahhütnamesi kapsamındaki Taahhüt Süresi sona ermeden ikinci defa cihaz 

yenileme yapılamaz. 

 Yeni Kampanya Taahhütnamesi ile işbu Cihaz Yenilemeye İlişkin Özel Koşullar Formu arasında herhangi bir 

çelişki olması durumunda Yeni Kampanya Taahhütnamesi geçerli sayılacaktır. 

Cihaz yenileme işlemi ile ilgili yukarıda belirtilen tüm koşul ve istisnaları okuyup, anladığımızı ve bunları 
peşinen kabul ettiğimizi, bu doğrultuda ................................... Kampanya Taahhütnamesinin (“Eski 
Kampanya Taahhütnamesi”) iptal edilerek, ...................................... Kampanya Taahhütnamesine (“Yeni 
Kampanya Taahhütnamesi”) işbu Form’da belirtilen koşulları yerine getirerek katılacağımızı, işbu Form 
koşullarının Yeni Kampanya Taahhütnamesini imzalamamızla birlikte otomatik olarak geçerli olmaya 
başlayacağını, aksi halde TURKCELL’den Cihaz yenileme işlemine ilişkin herhangi bir talepte 
bulunamayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 
 
 
Firma Unvanı: 
 
 
 
Yetkili İmza/imzalar: 

 


