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OPSİYONEL SERVİSLER EKİ 

İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin ….......... tarihinde imzaladığım “Bireysel Akıllı Telefon Kampanya 
Taahhütnamesi’nin” (Bundan sonra kısaca “Taahhütname” olarak anılacaktır) ayrılmaz bir parçası olduğunu ve 
Taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, bu metinde düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname 
hükümlerinin geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimi, işbu Opsiyonel Servisler Eki’nde fizy Müzik 
Üyeliği, Goller Cepte Paketi ve Turkcell TV+ Cep paketinin ayrı ayrı “Opsiyonel Servis”, birlikte kullanıldığında ise 
“Opsiyonel Servisler” olarak anılacağını, 

 

1. Opsiyonel Servisler’in sadece Taahhütname kapsamında 12 veya 24 fatura dönemlik taahhüt süresi seçildiğinde 
alınabileceğini, 

2. Taahhütname imza tarihinde alınan her bir Opsiyonel Servis’in Taahhüt süresi* boyunca, Taahhütname imza 
tarihinden sonra alınan her bir Opsiyonel Servis’in ise ilgili Servisin TURKCELL tarafından sisteme 
tanımlanmasından sonra kalan Taahhüt süresi boyunca Hattıma tanımlanacağını ve Taahhütname’nin Ek-
1’inde/aşağıdaki tabloda belirtilen Opsiyonel Servis bedel/lerinin “Cihazlı fizy Müzik / Goller Cepte Cihazlı/Turkcell 
TV+ Cep Paketi 24 Ay / Turkcell TV+ Cep Paketi 12 Ay /”  şeklinde ilgili Hattımın Mobil İletişim Hizmet faturasına 
kalan Taahhüt süresi boyunca aylık olarak yansıtılacağını, 
 
(*): Taahhütnamenin Ek-1’inde beyan edilen Taahhüt Süresi, İşbu Opsiyonel Servisler Eki için ay bazında 
geçerlidir. 
 

3. fizy Müzik Üyeliği’ne özel olarak aşağıdaki koşulların da geçerli olduğunu bildiğimi, 

 İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nde beyan ettiği 
hattın üzerinde taahhütsüz, aynı özellikte başka bir fizy müzik üyeliği var ise (fizy Müzik Üyeliği, Gnctrkcll 
fizy Müzik Üyeliği veya fizy Müzik deneme üyelikleri vb.) öncelikle ilgili üyelik iptal olur ve Taahhütname 
kapsamında aboneliği başlar. 

 İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nde beyan ettiği 
hattın üzerinde aynı özellikte başka bir taahhütlü fizy müzik üyeliği var ise (Platinum fizy Müzik Üyeliği, 4.5G 
Müzik Üyeliği, Yıllık fizy Müzik Üyeliği vb.) bu kampanyadan faydalanamaz. 

 Abone fizy Müzik Üyeliği’ni 1 ay içinde 1 kez iptal edebilir ve aynı paketi aynı ay içerisinde 1 kez alabilir. 

 İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin herhangi bir Turkcell cihazlı kampanyası 
kapsamında aldığı bir fizy Müzik Üyeliği var ise taahhütsüz fizy üyeliklerini (fizy Müzik Üyeliği, Gnctrkcll fizy 
Müzik Üyeliği veya fizy Müzik deneme üyelikleri vb.) alamaz.  

 Abone fizy Müzik Üyeliğini, Turkcell İletişim Merkezi’ne giderek veya Turkcell Çağrı Merkezi’ni arayarak 
Kampanyadan bağımsız olarak iptal edebilir. 

 Taahhüt süresinin sona ermesinden önce servisin iptal edilmesi durumunda, servise özel yapılan indirimlerle 
ilgili olarak Taahhütnamede belirtilen kapsamda cayma bedeli yansıtılır. 

 fizy Müzik Üyeliği için vergiler dahil aylık 3TL ücret yansıtılır. 

 fizy uygulaması kullanımlarında, www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen 3G ve 4.5G data kullanımı koşulları 
geçerli olup fayda sadece yurtiçi kullanımlar için geçerlidir. 

4. Goller Cepte Paketi’ne özel olarak aşağıdaki koşulların da geçerli olduğunu bildiğimi, 

 İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nde beyan ettiği 
hattın üzerinde Goller Cepte paketi tanımlı ise iptal olur ve Taahhütname kapsamında aboneliği başlar. 

 Abone Goller Cepte Paketi’ni 1 ay içinde 1 kez iptal edebilir ve aynı paketi aynı ay içerisinde 1 kez alabilir.  

 Abone Taahhütname kapsamında aldığı Goller Cepte Paketi varken yeniden Goller Cepte Paketi alamaz.  

 Abone Goller Cepte Paketi’ni Turkcell İletişim Merkezi’ne giderek veya Turkcell Çağrı Merkezi’ni arayarak 
Kampanya’dan bağımsız olarak iptal edebilir. Abonenin Taahhütname kapsamında seçtiği Goller Cepte 
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Paketi üyeliği başladığında aboneye sms gönderilir ve takım seçmesi istenir. Abone sms yoluyla takım 
seçtikten sonra ilgili içeriği almaya başlar. Abone takım bilgisi girmezse Goller Cepte Paketi içeriğini alamaz, 
ancak ücretlendirilir.  

5. Turkcell TV+ Cep paketine özel olarak aşağıdaki koşulların da geçerli olduğunu bildiğimi, 

 Turkcell Superonline tarafından sunulan Turkcell TV+ Cep Paketi’nin güncel kapsam ve detaylarının 
www.turkcelltvplus.com.tr adresinde yer aldığını, bu konuda TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu 
olmadığını. 

 Servis ücretinin faturama Turkcell TV+ Cep paketi ve Turkcell TV+ 5GB İnternet paketi olarak iki ayrı madde 
ile yansıtılacağını bildiğimi, 

 Superonline abonesi olarak +Net, +Cep veya IPTV aboneliği olanların, Turkcell kurumsal hatların ya da 
mevcut +Net ve +Cep paketi olanların işbu Kampanya’dan faydalanamayacağını 

 Kampanya kapsamında Taahhütname’nin Turkcell/Superonline sistemlerine tanımlanması ile gönderilecek 
Turkcell TV+ Cep paketinin başladığına dair SMS bildiriminin alınmasıyla beraber paket kullanımına 
başlayabileceğimi, 

 Turkcell TV+ Servisi’ni Turkcell İletişim Merkezi’ne giderek veya Turkcell Çağrı Merkezi’ni arayarak 
Kampanyadan bağımsız olarak iptal edebildiğimi bildiğimi, 

 Taahhüt süresinin sona ermesinden önce servisin iptal edilmesi durumunda, servise özel yapılan indirimlerle 
ilgili olarak cayma bedeli yansıtılacağını bildiğimi 

 Turkcell TV+ uygulaması kullanımlarında, www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen 3G data kullanımı 
koşulları geçerli olduğunu, faydanın sadece yurtiçi kullanımlar için geçerli olduğunu  

 işbu madde konusu Turkcell TV+ kampanyasından yararlanabilmem için, bu faydanın tanımlanması ve 
kullanılması için gereken bilgilerimin, servis aboneliğim süresiyle sınırlı olacak şekilde Turkcell İletişim 
Hizmetleri A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında karşılıklı paylaşılmasına izin verdiğimi, 
 

6. Taahhüt süresinin sona ermesinden önce Opsiyonel Servisler’den birini veya tümünü iptal etmem durumunda; 
buna ilişkin talebimin, Opsiyonel Servis/lerin tanımlı olduğu Hattın mevcut fatura döneminden sonraki ilk faturasından 
itibaren gerçekleştirileceğini ve her bir Opsiyonel Servisin Hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın 
gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından ilgili Opsiyonel Servis için sağlanan indirim bedelleri (Opsiyonel 
Servislerin aylık indirim bedelleri Taahhütnamenin Ek-1’inde/aşağıdaki tabloda ayrı ayrı yer almaktadır.) toplamının 
veya eğer bu tutara göre daha lehime olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine 
kadar Turkcell’e ödemem gereken KDV, ÖİV dahil aylık ilgili Opsiyonel Servis bedelleri toplamının Hattımın paket 
iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacağını, ancak bu durumun Hattın 
Kampanya’dan çıkarılacağı sonucunu doğurmayacağını, 
 
7. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğim müddetçe, seçilen Opsiyonel 
Servisin taahhütsüz olarak Hattıma tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr adresinde 
belirtilen güncel Servis ücretlerinin (bu tutarlardan Turkcell Superonline tarafından sağlanan Turkcell TV+ Cep paket 
bedelinin şağıdaki tabloda detayları belirtildiği şekilde faturama yansıtılacağını) her ay Hattımın faturasına 
yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya kapsamındaki faydalardan yararlanacağım sonucunu 
doğurmayacağını, 

 

kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

Aşağıdaki tablo, Taahhütnamenin imza tarihinden sonra Opsiyonel Servis seçimi yapıldığı durumda 
doldurulacaktır. Taahhütnamenin imza tarihindeki seçimlere ilişkin bilgiler Taahhütnamenin Ek-1’indeki 
tabloda yer almaktadır. 
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Kampanya kapsamında opsiyonel olarak sunulan fizy Müzik Üyeliği, Goller Cepte ve Turkcell TV+ Cep 
Paketlerinin kapsamları ve aylık Servis ve indirim bedelleri aşağıdaki gibidir. Seçilen Opsiyonel Servis/ler 
aşağıdaki tablonun ilk kolonunda (X) ile işaretlenmeli ve Opsiyonel Servis/lerin tanımlanması talep edilen her 
bir hat Numarası aşağıdaki tablonun son kolonuna eklenmelidir: 
 

Seçilen 
Opsiyonel 

Servis/ler (X) ile 
işaretlenmelidir. 

 
Opsiyonel Servisler  

ve kapsamları 
 

KDV, ÖİV 
dahil aylık 
indirimli 
Servis 

bedelleri 

KDV, ÖİV 
dahil 
aylık 

indirim 
bedeli 

KDV, ÖİV dahil 
aylık Servis 

bedeli (indirim 
öncesi bedel) 

Opsiyonel 
Servis/lerin 

tanımlanması 
talep edilen 

Hat 
Numarası* 

 fizy Müzik Üyeliği 
 (fizy müzik üyeliği ile 
http://trcll.im/mzk adresinden 
indirilebilen fizy uygulamasından 
ekstra mobil internet ücreti 
ödemeden sınırsız müzik 
dinlemeyi ve 1 saat video 
izlemeyi sağlayan servistir.) 

 
 
 

3 ₺ 

 
 
 

3,99 ₺ 

 
 
 

6,99 ₺ 

 

 Goller Cepte Paketi  
(Süper Lig’in son dakika 
haberlerini, takımın maç anında 
gollerini, maçtan sonra özet ve 
yorumları izlemeyi sağlayan 
servistir.) 

 
 

7 ₺ 

 
 

7 ₺ 

 
 

14  ₺ 

 

 Turkcell TV+ Cep paketi 
Televizyon kanallarını, filmleri ve 

dizileri, akıllı telefonunuzdan, 
tabletinizden ya da bilgisayardan 

izlemenizi sağlayan servistir. 

5,90 ₺ 
(faturaya 
TV+ cep 
paketi 

aboneliği 
(3,90 TL) ve 
Turkcell TV+ 
5GB Internet 
paketi (2 TL) 
olarak ayrı 

ayrı 
yansıyacaktı

r) 

4 ₺ 9,90 ₺  

(*):İşbu Opsiyonel Servisler Eki imza tarihi itibariyle “Taahhütname”de belirtilen tüm hükümlerin, tabloya eklenen  hat 
için de aynen geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

İşbu Opsiyonel Servisler Eki’ni okuyarak   …. /…. /……  tarihinde imzaladım. 

 

 

 

http://trcll.im/mzk

