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BİREYSEL ABONE AKILLI TELEFON  BİLGİLENDİRME VE YÜKÜMLÜLÜKLER METNİ 
 

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd.’e; 
Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (“KKTCELL”) 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 ve Yükümlülükler Metni’ni (“Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni”) “Bireysel Abone” olarak 
okuduğumu, anladığımı ve bu kapsamda:  

 
1 İşbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni’nin KKTCELL Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri Abonelik 

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

 
2 Cihazı, Turkcell Finansman A.Ş. (“TFŞ”) ile anlaşmalı tüm KKTCELL İletişim Merkezleri (“TİM”) ile tüm Yetkili 

KKTCELL 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 40/2003 sayılı Tüketicileri koruma yasası kapsamındaki seçimlik haklarımı doğrudan 

KKTCELL’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 KKTCELL’in herhangi 
bir sorumluluğu olmadığını ve bu kapsamda KKTCELL’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 KKTCELL tarafından tahsil edileceğini, bu doğrultuda işbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler 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”), KKTCELL tarafından “Financell cihaz ücreti*” şeklinde işbu Bilgilendirme ve 

Yükümlülükler Metni’nin tarafımca onaylandığı tarihten sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren** hattıma 

ait Mobil İletişim Hizmet Faturasına, aboneliğim kapsamında KKTCELL’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 ve Yükümlülükler 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 İşbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni öncesinde onaylayarak dahil olduğum KKTCELL paket/tarifeleri 
ile ilişkili olarak üstlendiğim yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam, söz konusu 
aboneliğim kapsamında vermiş olduğum taahhüt süresinden önce KKTCELL 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 suiistimal edilmesi durumunda; aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar KKTCELL 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, söz konusu bedeller münhasıran abone ile TFŞ arasındaki kredi sözleşmesine ilişkin olduğu için 
TFŞ tarafından tahsil edilmeye başlanacağını,  

 

7 İşbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni’nin 7.maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, 
KKTCELL 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 
ve onayladığımı, 

 
8 Cihaz tercihime bağlı olarak KKTCELL tarafından tarafıma ücretsiz servis/paketlerin tanımlanabileceğini, bu 

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

bildiğimi, 

 

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

 

10 İşbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni’ni onaylamış olmakla birlikte hattımın takılı olduğu cihazın 

marka/model bilgisinin almış olduğum hizmetlerin ifasıyla doğrudan ilişkili olan işbu Bilgilendirme ve 

Yükümlülükler Metni’nin 10. maddesinde belirtilen ücretsiz paket/servislerin tanımlanabilmesi amacı ve 

sebebiyle, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. tarafından işleneceğini bildiğimi, 

 

11 İşbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni’nin EK-1’indeki Tabloda belirtilen cihazı, tarifeye ek almam 

durumunda, cihaz teklifi ile seçtiğim tarifenin kurallarının geçerliliğinin devam ettiğini, cihaz için ödeyeceğim 

aylık bedelin tarife/paket ücretime ek ödeyeceğim aylık bedel olduğunu, tarife bedelini içermediğini bildiğimi, 

12 Kampanya kapsamında EK-1’de belirlenen cihaz teklifinin taksitinin, KKTCELL tarafından ses hattıma, cihaz 
teklifi için başvurduğum ayı takip eden faturalama dönemi (takip eden ayın 1. günü) itibarı ile tanımlanacağını 
ve tanımlandığı tarihten itibaren seçilen teklif süresi boyunca her ay tanımlanacağını ve ilgili tarife/paket ve 
cihaz teklif tutarının taahhüt süresince her ay paket dışı kullanımlarım hariç KKTCELL faturasına 
yansıtılacağını ve bu meblağları zamanında ve eksiksiz olarak ödeyeceğimi, 

 
13 Cihaz teklifinden yararlanmak için halihazırda hattıma tanımlı tarife/paketten farklı tarifelerden/paketlerden 

birisini seçmem durumunda, hattıma mevcut tanımlı olan tarifelerin/paketlerin otomatik olarak  EK-1’de 
belirttiğim ve seçtiğim cihaz teklifini alabilmek için seçtiğim tarifeye/pakete geçirileceğini, bu hususlara 
herhangi bir itirazımın olmayacağını, İşbu Bilgilendirme ve Yükümlülükler Metni’ni taahhüt süresi içinde 
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paketler arasında yer alan seçmiş olduğum cihaz hariç tarifelerde/paketlerde değişiklik talebinde 
bulunabileceğimi, tarifelerde/paketlerde değişiklik isteğimin KKTCELL onayı verilmesi durumunda 
yapılabileceğini, yapılacak olan değişiklik ile ilgili talebimin sözlü ve/veya SMS yolu ile olabileceğini ve bu 
şekilde yapılan değişikliğin KKTCELL tarafından tarafıma başka herhangi bir bildirimde bulunmadan kabul 
edildiğini ve usulüne uygun bir değişiklik olduğunu, değişiklik talebimin alınması ile bir sonraki faturalama 
dönemi itibari ile cihaz taahhüt süresi bitene kadar en son talep edilen paketten (kampanya bedeli, cihaz 
bedeli ve tarife) devam edeceğime ve yeni paketin ücretinin hattımın faturasına yansıyacağını, faturaya 
yansıtılacak olan kalemlerin kırılımlarının nasıl yansıtılacağı ile ilgili olarak tek yetkilinin KKTCELL olduğunu, 
faturama yansıtılacak olan bedellerin güncel bedeller üzerinden yansıtılacağını ve kampanya bedelinde 
değişiklikler olabileceğini bildiğimi, 

 
 

14 Seçtiğim Teklif içerisinde aylık kısa mesaj, ses, internet ve/veya dijital uygulama faydalarının bulunması ve 
faydaların kullanım miktarlarının aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, EK-1’de 
seçilen cihaz ile kullanacağım paketler için, paket içindeki dakika aşımları paket aşım bedeli olan ve  
www.kktcell.com’da belirtilen tarife/paket üzerinden, SMS için standart kısa mesaj bedeli olan ve 
www.kktcell.com’da belirtilen sms bedeli üzerinden, mobil internet için ise www.kktcell.com’ da belirtilen 
data paket aşımı üzerinden hesaplanarak ilgili hattımın faturasına yansıtılacağını, söz konusu aşım bedellerine 
KDV, ÖİV’nin dahil olduğunu ve bu bedellerde meydana gelecek değişikliklerin de ilgili hattımın faturasına 
yansıtılacağını bildiğimi ve herhangi bir itirazım olmadığını,  

 
15 Seçtiğim Teklif içerisinde ses, kısa mesaj ,mobil internet, ve/veya dijital uygulama faydalarının bulunması 

durumunda ve bu faydaların kullanım miktarlarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde, 
kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimin 
olmayacağını, söz konusu ses, kısa mesaj ve mobil internet kullanım miktarlarını başkaca herhangi bir hatta 
devretme hakkımın bulunmadığını,  

 
16 İşbu Taahhütname süresince seçmiş olduğum ve ödemekle sorumlu olduğum tarife/paket ücretlerinde 

değişiklik olabileceğini, her hâlükârda yapılan bu ücret değişikliğinin cihaz taksit tutarını değiştirmediğini, 
sadece tarife/paket ücretinde değişiklik olabileceğini, söz konusu değişikliklerin KKTCELL tarafından  
www.kktcell.com  adresinde belirtilen bedeller üzerinden ücretlendirileceğini bildiğimi, 

 
 
17 İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan KKTCELL faturalarına 

yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında KKTCELL Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri 
Abonelik Sözleşmesi (Bireysel ve/veya Kurumsal) hükümlerinin uygulanacağını,  

 
18 İşbu taahhütname ve EK-1 inde belirtilen koşullarını tümünü kabul ettiğimi beyan eder, aldığım mal/hizmetin 

toplam bedelinin BİNDE BEŞ’ini pul masrafı olarak çıkacak olan ilk faturamda bir defada ödeyeceğimi, 
 
kabul, beyan ve taahhüt ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kktcell.com/
http://www.kktcell.com/
http://www.kktcell.com/
http://www.kktcell.com/
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EK-1: Cihaz Seçim Tablosu  
 
 
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 
 
 

ÖRNEK 

Cihaz IMEI NO  

 

Paket Taahhüt Süresi Aylık Fayda 
Ön 

Ödeme 
Miktarı 

 
Aylık 

kampanya 
bedeli 

Seçilen Paket 

Tarifelere ek+ (12 ay) 
12 ay - YOK XX TL  

Tarifelere ek + (24 ay) 
24 ay - YOK XX TL  

4 GB internetli (12 ay) 

12 ay 

4 GB internet + 
TVPlus + 

TVPlus’a özel 
5GB internet 

YOK XX TL  

4 GB internetli (24 ay) 

24 ay 

4 GB internet + 
TVPlus + 

TVPlus’a özel 
5GB internet 

YOK XX TL  

 
+Tarifelere ek seçeneğinden sadece Eko, Eko Ekstra, Gold, Gold Mini, Flexi 2GB, Flexi 4 GB, Flexi  6 GB, Kamu 300, 
Kamu 500, Midi, Maxi, Mega, Platinum, Platinum 15 GB, Platinum 20 GB, Platinum 25 GB, Kurumsal Flex 3GB, Kurumsal 
Flex 5GB, Kurumsal Flex 7GB, Kurumsal Eko, Kurumsal Eko Ekstra, lifecell MIDI, lifecell MAXI, lifecell MEGA, lifecell 
Plus, Süper, lifecell 4GB, lifecell 6GB, lifecell 8GB, lifecell 10GB, Yıldız 5, HY 400, HY 600, HY 900, HY 1500 
tarifelerindeki aboneler yararlanabilmektedir. 

 
 


