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BİREYSEL ABONE AKILLI TELEFON BİLGİLENDİRME METNİ 
 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye; 
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“TURKCELL”) tarafından sunulan abonelik hizmetlerine ek olarak, Ek-1’de seçimimi 
beyan ettiğim cihaza (“Cihaz”) ilişkin usul ve esasları belirleyen işbu Bireysel Abone Akıllı Telefon Bilgilendirme 
Metni’ni (“Bilgilendirme Metni”) “Bireysel Abone” olarak okuduğumu, anladığımı ve bu kapsamda:  
 

1 İşbu Bilgilendirme Metni’nin TURKCELL Abonelik Sözleşmesi’nin (“Abonelik Sözleşmesi”) ayrılmaz bir 
parçası ve eki mahiyetinde olduğunu, işbu Bilgilendirme Metni’nde yer almayan hususlarda Abonelik 
Sözleşmesi hükümlerinin geçerli sayılacağını ve işbu Bilgilendirme Metni’nin uygulanmasından doğacak 
ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan hükümlerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi, 

 
2 Cihazı, Turkcell Çağrı Merkezi, www.turkcell.com.tr adresi, www.turkcell.com.tr/gnctrkcll adresinde belirtilmiş Apple 

Store satış noktaları veya Turkcell Finansman A.Ş. (“TFŞ”) ile anlaşmalı tüm Turkcell İletişim Merkezleri (“TİM”) 

ile tüm Yetkili Turkcell Satış Noktaları (“YTSN”) üzerinden tüketici finansmanı kredili ödeme tipi ile (“Finansman Kredili 

Ödeme”)  alabileceğimi,  

 
3 “Cihazın Kutusu”nu, hiç açılmamış, yırtılmamış ve/veya hasar görmemiş halde teslim aldığımı, Cihaz’ın 

ayıplı olması halinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki seçimlik haklarımı 

doğrudan Turkcell’e yöneltebileceğimi, Cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında 

dahi üstlendiğim yükümlülüklerimin aynen devam edeceğini,  

 
4 TİM veya YTSN’nin (ikisi birlikte “Satış Nokta(lar)ı” olarak anılacaktır) Cihaz bedeli için tarafıma fatura 

keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında ilgili Satış Noktasına herhangi bir ödeme yapmayacağımı, 
ilgili Satış Noktasına herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmam durumunda bu hususta TURKCELL’in 
herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda TURKCELL’den iade ve benzeri taleplerde 
bulunmayacağımı, ön ödeme opsiyonundan yararlanmam halinde ilgili Satış Noktasına yapacağım ön 
ödemenin bu maddenin istisnası olduğunu, Cihaz için ön ödeme opsiyonundan yararlanabilmem halinde, ön 
ödeme tutarını bir kereye mahsus olmak üzere ilgili Satış Noktasına ödeyeceğimi, söz konusu ön ödeme 
tutarının toplam TFŞ ile kullandığımız Finansman Kredisi bedelinden mahsup edileceğini ve ilgili ödeme 
planıma ilişkin bilgilerin TFŞ kredi sözleşmesinde yer aldığını bildiğimi, 

 

5 Ek-1’de seçimimi beyan ettiğim ve teslim aldığım model 1(bir) adet cihaz (“Cihaz”) karşılığında tahakkuk 

eden alacağın TÖHAŞ (Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.) tarafından sunulan mobil ödeme hizmeti aracılığı 

ile tahsil edileceğini, bu doğrultuda işbu Bilgilendirme Metni imza tarihi itibariyle TÖHAŞ ile ilgili sözleşmeleri 

ayrıca onaylayarak TÖHAŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmeti kullanıcısı olmam gerektiğini bildiğimi, 

Cihaz alımı kapsamında TFŞ tarafından sağlanan kredi bedelinin (“Kredi Bedeli”), TURKCELL tarafından 

“T.Finansman Kredi-ilgili Cihaz adı*” şeklinde işbu Bilgilendirme Metni’nin tarafımca onaylandığı tarihten 

sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren** hattıma ait Mobil İletişim Hizmet Faturasına, aboneliğim 

kapsamında TURKCELL’e vermiş olduğum taahhüt süresince aylık olarak yansıtılacağını bildiğimi ve söz 

konusu tutarı eksiksiz olarak ödeyeceğimi, 

(*):Ek-1’de seçimimi beyan ettiğim Cihaz markası  

(**)Kredi Bedeli, seçmiş olduğum belirli cihazlar için işbu Bilgilendirme Metni’nin imza tarihini takip eden ikinci/ 

üçüncü Fatura döneminden başlamak üzere faturaya yansımaya başlayacaktır.(Ödeme planına dair detaylar TFŞ 

Kredi sözleşmesinde yer alacaktır.)  
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6 Cihaz’ın Aylık Kredi Bedelini de içeren fatura tutarlarının tamamını üst üste iki kez faturada belirtilen son 

ödeme tarihlerine kadar ödememem halinde hattımın kullanıma kapatılacağını bildiğimi, 

 

7 İşbu Bilgilendirme Metni öncesinde onaylayarak dahil olduğum Turkcell paket/tarifeleri ile ilişkili olarak 
üstlendiğim yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam, söz konusu aboneliğim kapsamında 
vermiş olduğum taahhüt süresinden önce Turkcell aboneliğimi sonlandırmam, taahhüt vermiş olduğum 
hattımı başka bir Operatöre taşımam/devretmem durumunda ve/veya abonelik için verdiğim bilgi ve 
belgelerin eksik/sahte olduğunun, Cihaz’ın veya aboneliğimin ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya 
suistimal edilmesi ve/veya TÖHAŞ tarafından sunulan mobil ödeme hizmetini kapattırmam durumunda; 
aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından tahsil edilememiş olan Kredi Bedellerinin ve 
aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren TFŞ ile imzalamış olduğum kredi sözleşmesinden doğan 
yükümlülüklerim sona erene kadar ödemem gereken aylık Kredi Bedellerinin TFŞ tarafından tahsil edilmeye 
başlanacağını,  
 

8 İşbu Bilgilendirme Metni’nin 7.maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, TURKCELL tarafından 
alınan tahsilat/takip aksiyonlarıyla ilgili abonelik dönemine ait tüm geçmiş bilginin tüm iletişim yöntemlerinin 
(SMS, MMS, IVR, Mektup vb.) ve iletişim tarihi, irtibat kurulan iletişim numarası, görüşme/aksiyon sonucu 
bilgilerinin ve yetkili mahkemeler ve resmi kurumlar tarafından talep edilmesi halinde söz konusu aksiyonlara 
ait evrak kopyası, ses kaydı gibi içeriklerin ilgili TFŞ ile paylaşılacağını bildiğimi, 
 

9 Akıllı Dönüşüm Kurgusu ile birlikte işbu Bilgilendirme Metni’nin onaylamam halinde, teslim aldığım Cihazın 
Kredi Bedelinde indirim uygulanacağını, söz konusu indirimin Akıllı Dönüşüm Kurgusu kapsamında teslim 
ettiğim eski model bir adet cep telefonu (“Eski cihaz”) için Akıllı Dönüşüm Kurgusu Ön Formu’nda yer alan 
sorulara cevaben verdiğim beyanlara istinaden belirlenen değerleme tutarına eşit olacağını, Akıllı Dönüşüm 
Eski Cihaz bedelinin işbu Bilgilendirme Metni ile teslim alacağım Cihazın Kredi Bedelinden düşüleceğini ve 
bulunacak tutarın Mobil İletişim Hizmet Faturama aylık eşit taksitler halinde yansıtılacağını bildiğimi, 
 

10 Cihaz tercihime bağlı olarak Turkcell tarafından tarafıma ücretsiz servis/paketlerin tanımlanabileceğini, bu 

servis/paketlerin kapsam ve yararlanma koşullarına www.turkcell.com.tr web adresinden ulaşabileceğimi 

bildiğimi, 

 

11 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, 
 

12 İşbu Bilgilendirme Metni’ni onaylamış olmakla birlikte hattımın takılı olduğu cihazın marka/model bilgisinin 

almış olduğum hizmetlerin ifasıyla doğrudan ilişkili olan işbu Bilgilendirme Metni’nin 10. maddesinde belirtilen 

ücretsiz paket/servislerin tanımlanabilmesi amacı ve sebebiyle, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 

işleneceğini bildiğimi, 
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kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
EK-1: Cihaz Seçim Tablosu  
EK-2: Akıllım Güvende Servisi alımı söz konusu Olduğunda, Akıllım Güvende Servisi Eki 
 
 
Adres  : 
 
İrtibat no : 

  
 

 EK-1 
CİHAZ SEÇİM TABLOSU 

 
Hat numarası, tercih edilen Cihaz modeli/bedeli, ödeme tipi, teslim alınan Cihazın IMEI numarası, 

Hat Numarası  

  
Seçilen Cihaz modeli 
 
 

 

Cihaz IMEI NO  

Ödeme Tipi  

 


