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OPSİYONEL SERVİSLER EKİ 

İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin tarafımızca imzalanmış olan ….......... tarihli Internet Paketli 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 hükümleri 
geçerli olacağını ve aşağıdaki koşulları kabul ettiğimizi, işbu Opsiyonel Servisler Eki’nde Turkcell Müzik Servisi, Goller 
Cepte Paketi ve BasKonuş Paketinin ayrı ayrı “Opsiyonel Servis”, birlikte kullanıldığında ise “Opsiyonel Servisler” olarak 
anılacağını, 

 
1. Taahhütname imza tarihinde alınan Opsiyonel Servislerin Taahhütnamenin TURKCELL tarafından sisteme 

tanımlanmasından itibaren Taahhüt süresi* boyunca, Taahhütname imza tarihinden sonra alınan her bir opsiyonel 
Servisin ise ilgili Servisin TURKCELL tarafından sisteme tanımlanmasından sonraki kalan Taahhüt süresi boyunca 

Hattımıza tanımlanacağını ve aşağıdaki tabloda belirtilen Opsiyonel Servis bedel/lerinin “Turkcell Müzik Cihazlı / Goller 
Cepte Cihazlı/ Bas Konuş Cihazlı”  şeklinde ilgili her bir Hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına kalan Taahhüt 
süresi boyunca aylık olarak yansıtılacağını, 
 
(*): Taahhütname’nin Ek-1’inde beyan edilen Taahhüt Süresi, işbu Opsiyonel Servisler Eki için ay bazında geçerlidir. 
 

2. Turkcell Müzik Servisi’ne özel olarak aşağıdaki koşulların da geçerli olduğunu bildiğimizi, 

 İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nde beyan ettiği 
hat/larının üzerinde Sınırsız müzik paketi, Süper müzik dinleme paketi, Gnctrkcll sınırsız müzik paketi, 3+3 
kampanyalı müzik paketlerinden herhangi birisi varsa öncelikle ilgili paket iptal olur ve Taahhütname kapsamında 
aboneliği başlar. 

 Abone Turkcell Müzik Servisi’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 halihazırda almış olduğu bir müzik paketi var ise taahhütsüz Sınırsız müzik paketi, Süper müzik 
dinleme paketi, Gnctrkcll sınırsız müzik paketi, 3+3 kampanyalı müzik paketlerini alamaz.  

 Abone Turkcell Müzik Servisi’ni Turkcell İletişim Merkezi’ne giderek veya Turkcell Çağrı Merkezi’ni arayarak veya 
Turkcell Kurumsal Müşteri Yöneticisi aracılığı ile yazılı olarak iptal edebilir.  

 Abone Turkcell Müzik Servisi’ni Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 625 ve 
Nokia Lumia 520 marka/model cihazlarla birlikte alamaz. 
 

3. Goller Cepte Paketi’ne özel olarak aşağıdaki koşulların da geçerli olduğunu bildiğimizi, 

 İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nde beyan ettiği 
hat/larının 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 veya 
Turkcell Kurumsal Müşteri Yöneticisi aracılığı ile yazılı olarak iptal edebilir. Abonenin Taahhütname kapsamında 
seçtiği Goller Cepte 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.  
 

4. Opsiyonel Bas Konuş Paketi’ne özel olarak aşağıdaki koşulların da geçerli olacağını bildiğimizi, 
• Opsiyonel Bas Konuş Paketi, sadece Turkcell T40 ve Turkcell T40+Aksesuar (Kılıf) cihazlarıyla birlikte seçilebilir. 
• İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin işbu Opsiyonel Servisler Eki’nde beyan ettiği 
hat/larının üzerinde BasKonuş Paketi varsa iptal olur ve Taahhütname kapsamındaki aboneliği başlar. 
• İşbu Opsiyonel Servisler Eki’nin imza tarihi itibariyle abonenin üzerinde herhangi bir taahhütlü BasKonuş 
Kampanyası varsa, ilgili kampanyayı iptal etmeden Taahhütname kapsamında BasKonuş Paketi alamaz.  
• BasKonuş Paketini kullanmaya başlamak için abonenin telefonundaki BasKonuş uygulamasını aktiflemesi gerekir.  
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• Abone BasKonuş Paketini 1 ay içinde 1 kez iptal edebilir ve aynı paketi aynı ay içerisinde 1 kez alabilir. 
• Abone Taahhütname kapsamında aldığı Baskonuş Paketi varken yeniden Baskonuş Paketi alamaz.  
• Abone Bas Konuş Paketini Turkcell İletişim Merkezi’ne giderek veya Turkcell Çağrı Merkezi’ni arayarak veya 
Turkcell Kurumsal Müşteri Yöneticisi aracılığı ile yazılı olarak iptal edebilir.  
 

5. Taahhüt süresinden önce Opsiyonel Servislerden birini veya tümünü iptal etmemiz durumunda; buna ilişkin 
talebimizin, Opsiyonel Servis/lerin tanımlı olduğu ilgili Hattın mevcut fatura döneminden sonraki ilk faturasından 
itibaren gerçekleştirileceğini ve ilgili her bir Hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, her bir Opsiyonel Servisin 
Hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar TURKCELL tarafından ilgili Opsiyonel 
Servis için sağlanan indirim bedelleri (Opsiyonel Servislerin aylık indirim bedelleri aşağıdaki tabloda ayrı ayrı yer 
almaktadır.) toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten 
Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil aylık ilgili Opsiyonel Servis bedelleri 
toplamının ilgili her bir Hattımızın paket iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde 
yansıtılacağını, ancak bu durumun ilgili Hattın Kampanyadan çıkarılacağı sonucunu doğurmayacağını, 
 

6. Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçilen Opsiyonel 
Servisin taahhütsüz olarak ilgili Hattımıza tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda www.turkcell.com.tr 
adresinde belirtilen güncel Servis ücretlerinin her ay ilgili hattımızın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun 
Kampanya kapsamındaki faydalardan yararlanacağımız sonucunu doğurmayacağını, 
 

kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

 

Kampanya kapsamında opsiyonel olarak sunulan Turkcell Müzik Servisi, Goller Cepte Paketi ve BasKonuş 
Paketinin kapsamları ve aylık Servis ve indirim bedelleri aşağıdaki gibidir. Seçilen Servis/ler aşağıdaki tablonun ilk 
kolonunda (X) ile işaretlenmeli ve Opsiyonel Servis/lerin tanımlanması talep edilen Hat Numara/ları aşağıdaki 
tablonun son kolonuna eklenmelidir: 
 
 

Seçilen 
Opsiyonel 

Servis/ler (X) ile 
işaretlenmelidir. 

Opsiyonel Servisler  
ve kapsamları 

 

KDV, ÖİV 
dahil aylık 

Servis 
bedelleri 

KDV, ÖİV 
dahil aylık 

indirim 
bedeli 

Opsiyonel 
Servis/lerin 

tanımlanması 
talep edilen 

Hat 
Numara/ları* 

 Turkcell Müzik Servisi 
 (Sınırsız müzik paketi ile 
http://trcll.im/mzk 
adresinden indirilebilen 
TurkcellMuzik 
uygulamasından ve 
www.turkcellmuzik.com 
adresinden  ekstra mobil 
internet ücreti ödemeden 
sınırsız müzik dinlemeyi 
sağlayan servistir.) 

 
 
 

3 ₺ 

 
 
 

2 ₺ 

 

 Goller Cepte Paketi  
(Süper Lig’in son dakika 
haberlerini, takımın maç 

 
 

7 ₺ 

 
 

7 ₺ 

 

http://trcll.im/mzk
http://www.turkcellmuzik.com/
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anında gollerini, maçtan 
sonra özet ve yorumları 
izlemeyi sağlayan servistir.) 

 BasKonuş Paketi  
(Abonelerin tek bir tuşa 
basılı tutarak, tek bir kişi ile 
ya da önceden yaratılan 
gruplar ile aynı anda, kendi 
aralarında sınırsız sesli 
mesajlaşma yapmalarına 
olanak veren bir servistir. 
BasKonuş Paketi yurtiçinde 
sınırsız BasKonuş Servis 
kullanımı içerir. ) 

 
10,5 ₺ 

 
4,09 ₺ 

 

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

 

 

İşbu Opsiyonel Servisler Eki tarafımızdan okunarak   …. /…. /……  tarihinde imzalanmıştır. 
 

 

 

 

FİRMA ÜNVANI: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


