TÜKETİCİ FİNANSMAN SÖZLEŞMESİ
Kredi No:
1. İşbu Tüketici Finansman Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. (“Kredi Veren/FİNANCELL”) ile
diğer taraftan aşağıda adı soyadı belirtilen kişi (“Müşteri”) arasında akdedilmiştir.
Müşteri
TCKN
E-Posta
Adres
TEL
Kredinin Türü

Satıcı/Kredi Aracısı

Kredi Konusu Ürün 1
Kredinin Tutarı/Anapara

Marka-Model: TL

Kredi Vadesi/Süresi
Taksit Tutarı
Kredi Akdi Faiz Oranı
Gecikme Faiz Oranı

Ay
Taksit Sayısı
TL (eşit ödemeli değilse ödeme planına atıf yapılacaktır.)
% (Aylık)
% (Yıllık)
% (Aylık)
% (Yıllık) (Akdi faiz oranının %30 fazlası)
TL (ilk taksit vadesinde tahsil edilir)
5%
KKDF Oranı: 15%
Efektif Yıllık Faiz Oranı:

Tahsis Ücreti
BSMV Oranı
Kredinin Toplam Maliyeti:

IMEI No:

Toplam Geri Ödeme Tutarı

2. Tüketici finansmanı amacıyla yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işbu Sözleşme ile FINANCELL tarafından MÜŞTERİ’ye
tahsis edilen kredi, ürünün teslimi ile birlikte MÜŞTERİ’nin nam ve hesabına doğrudan Satıcı'ya ödenerek kullanılır. İşbu
Sözleşmenin tekemmülü ve hukuken bağlayıcılığı, kredi tutarının Satıcı’ya ödenmesi ile başlar. 3. MÜŞTERİ, Satıcı’dan
ürünü, eksiksiz teslim aldığını, bu hususta FINANCELL’in herhangi bir sorumluluğu olmayacağını, kredi tutarının doğrudan
Satıcı ve/veya onun emrühavelesine ödenmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 4. İşbu Sözleşme nedeniyle
MÜŞTERİ’den tahsil edilecek olan akdi faiz, efektif yıllık faiz oranı, yıllık maliyet tutarı, vergi, ücret, masraf ve diğer mali
hususlar ile ödeme planı, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan geri ödeme planı (“Ek-1: Ödeme Planı”)’nda
açıkça düzenlenmiştir. MÜŞTERİ’den tahsil edilecek diğer masraf ve ücretler ise (“Ek-2: Masraf ve Ücretler Bilgilendirme
Formu”)’nda açıkça gösterilmiştir. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin ekinde kendisine teslim edilen Ödeme Planı, formlarda
belirtilen ücretler ile bu maddede açık onay verdiği bildirimlere ilişkin ücretleri kredi kullandırıldığında nakden veya hesaben
ödeyeceğini, karşılıklı müzakere ile belirlenen bu ücretlerin sonradan iadesini istemeyeceğini; akdi faizin tamamı veya bir
kısmının özel uygulamalar/kampanyalar nedeniyle üçüncü şahıslar tarafından karşılandığı durumda, Ödeme Planı
kampanyalı (indirimli) faiz üzerinden hesaplansa da gecikme halinde, belirtilen akdi faiz oranının % 30 fazlasını geçmemek
üzere, işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen oranda FİNANCELL tarafından gecikme faizi uygulanacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin akdedildiği tarihten sonra tahakkuk edebilecek bilcümle vergilerin,
resimlerin, harçların ve fer ’ilerinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.BAĞLI KREDİ:
Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri gereği kredinin “Bağlı Kredi” olarak değerlendirilmesi halinde, tüketici
(Müşteri) 6502 sayılı Kanun’un 30. Maddesinde yer alan seçimlik haklarını kullanabilir. 6. Müşteri işbu Sözleşme eki ve
ayrılmaz parçası olan Ödeme Planında belirtilen aylık taksit tutarlarını en geç Ödeme Planında belirtilen tarihlerde veya
belirtilen tarihin resmi tatil günü olması halinde en geç tatil gününü takip eden ilk iş gününde nakden ve defaten ödemeyi
kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde işbu sözleşme ekindeki Ödeme Planı’nda gösterilen kredi taksit vadeleri
MÜŞTERİNİN İMZASI:
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kesin vadelerdir. Birbirini izleyen iki taksitin tamamı veya bir kısmının süresinde ödenmemesi halinde FINANCELL,
Müşteri’ye en az 30 gün süre vererek muacceliyete ilişkin uyarıda bulunmak suretiyle kalan borcun tümünü talep
edebilecektir. FİNANCELL, Müşteri’nin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede bulunması durumunda, geç ödenen tutar
içinde yer alan anapara tutarı üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu
faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler toplamını Müşteri’den talep edebilir. Tüketiciden
talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas alınır. Muaccel kılınan taksitlerin
hesaplanmasında faiz ve ücretler dikkate alınmaz. Oluşan faiz ve ferileri tamamen ödenmedikçe yapılan ödemeler izleyen
taksit tutarlarına mahsup edilmeyecektir. Karşılıklı mutabakat ile ödemenin ertelenmesi veya borcun yeniden
yapılandırılması halinde teminatlar ve sözleşme hükümleri aynen geçerli kalacak, yalnızca ödeme planı değiştirilecektir.
MÜŞTERİ’nin ölmesi, kredi başvurusu esnasında ibraz ettiği bilgi ve belgelerin sahte veya FINANCELL’in tahsis kararını
etkileyecek düzeyde hatalı olduğunun veya MÜŞTERİ’nin muvazaalı işlem yaparak FINANCELL’i yanılttığının tespit
edilmesi veya kredinin bu gibi kanunen yasaklanan işlem ve eylemlere konu edildiğinin tespiti halinde, kredi borcunun
tamamı herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın muaccel hale gelecektir ve işbu maddede yer alan muacceliyetin
hukuki sonuçlarına tabi olacaktır. MÜŞTERİ, kredi geri ödemelerini Turkcell faturalı hat kullanıcısı ise Turkcell Ödeme
Hizmetleri A.Ş. vasıtasıyla aylık kredi geri ödeme taksitinin Turkcell hat faturasına yansıtılması suretiyle yapacak; Turkcell
fatura ilişkisinin sona ermesi halinde Müşteri FINANCELL tarafından kendisine bildirilmiş olan diğer yöntemlerle ödeme
yapabilecektir. Müşteri’nin seçtiğini ödeme kanalının niteliğine göre ödeme kanalları işleticisine ücret ödemesi gerekebilir.
Güncel ödeme kanallarına http://www.turkcellfinansman.com.tr web adresinden ulaşabilir. MÜŞTERİ’nin birden fazla kredisi
olması halinde FINANCELL yapılacak ödemeyi dilediği krediye mahsup edebilecektir. Müşteri’nin, FINANCELL’den alacağı
olması halinde ilgili alacak tutarı müteakip aylara ait kredi geri ödemelerinden mahsup edebilecektir. MÜŞTERİ,
FINANCELL’in bildirdiği banka hesaplarına fatura ödemesi ve para transferi şeklinde veya sair suretlerle kredi geri
ödemesini yapabilir. MÜŞTERİ, güncel ödeme kanallarını WEB sitesinden veya Çağrı Merkezi’ni arayarak öğrenebilir.
FINANCELL, MÜŞTERİ’ye önceden tebliğ etmek kaydıyla, bu yöntemleri ve hesap numaralarında tek taraflı olarak
değişiklik yapma ve MÜŞTERİ aleyhine sonuç doğurmamak kaydı ile geri ödeme yöntemlerini değiştirme veya bunlara
yenilerini ekleme hakkını haizdir. Kendisine yapılan tebligata rağmen, eski hesap numaralarına yapılacak ödemeler, geçerli
ödeme niteliğinde sayılmaz. MÜŞTERİ’nin mükerrer ödeme yapması halinde, MÜŞTERİ tarafından aksi yazılı olarak
bildirilmedikçe, mükerrer ödemeler sebebiyle MÜŞTERİ Hesabı’nda oluşan alacak bakiyesinin FINANCELL’nin
MÜŞTERİ’den doğmuş alacaklarının mahsubunda kullanılıp kullanılmaması FINANCELL’nin ihtiyarındadır. 7. MÜŞTERİ
krediye ilişkin bir veya birden fazla taksidini ya da kredinin tamamını erken ödeyebilir. Bu halde, FİNANCELL tarafından
ilgili mevzuat gereğince gerekli faiz indirim yapılacaktır. 8. MÜŞTERİ’nin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık
talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılmaz. MÜŞTERİ’nin talebi olması halinde, yaptırdığı sigorta sözleşmelerinde
daini mürtehin olarak FINANCELL’i belirleyecektir. Ayrıca, poliçenin bir nüshasını en geç yedi gün içinde FINANCELL’e
teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte, Müşteri sigortanın işbu madde kapsamında yenilenmesi
halinde yenileme belgelerinin bir nüshasını da FINANCELL’e teslim edecektir. Zorunlu sigortalara ilişkin mevzuat
hükümleri saklıdır. 9. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen yasal adresleri, mobil numaralarına iletilecek
kısa mesajların, bildirimlerin, e-posta ya da kayıtlı elektronik posta adreslerine gönderilecek e-postaların da kendilerine
yapılmış tebliğ hükmünde sayılacağını, iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde, bu değişiklikleri derhal
FINANCELL’e bildireceklerini aksi takdirde eski iletişim adreslerine yapılan bildirimlerin geçerli olacağını kabul ve beyan
ederler. 10. Taraflar, kendilerinde bulunan belge ve kayıtlarının kesin delil, bu düzenlemenin de Delil Sözleşmesi
hükmünde olduğunu beyan ederler. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamındaki işlemlere ilişkin dokümanların
gerekli yazılım ve donanıma sahip elektronik cihazları kullanarak bilgisayar veya benzeri bilgi teknolojileri cihazları üzerinde
imzalanabileceğini, bu halde ilgili dokümanların resmi, idari kurum /kuruluşlar/yargı otoriteleri vs. üçüncü kişiler nezdinde
ibrazı halinde kesin delil teşkil edeceğini, söz konusu ortamlarda attığı imzaların kendi eli mahsulü olduğunu kabul eder.
MÜŞTERİ, FİNANSMAN ŞİRKETİ’nin kredi başvurusu aldığı İnternet Sitesi veya Çağrı Merkezi aracılığı ile kredi başvurusu
yapmış olması halinde, bu kanallardan onayladığı kredi sözleşmelerinin/belgelerin ve ilgili sözleşmeye ait verilen onayın
saklandığı ortamlara ait kayıtların kesin delil olduğunu kabul eder. 11. Müşteri, kendi adına ve kendi hesabına hareket
ettiğini, başkası hesabına hareket etmesi halinde 5549 sayılı Kanun’a uygun olarak FINANCELL’e yazılı olarak
bildireceğini, aksi halde cezai müeyyideler saklı kalmak kaydı ile FINANCELL’in işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih
etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. 12. Müşteri, sunduğu bilgi ve belgelerin doğruyu yansıtmadığının
anlaşılması veya Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, iflası, vefat etmesi, kısıtlanmaları halinde,
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FINANCELL’in borcun tamamını muaccel kılmaya ve yasal takip yapmaya yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri, verdiği bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması, hatalı veya hileli olması nedeni ile FİNANCELL’in uğrayacağı
zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca, Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne aykırı
davranması halinde, mevzuat hükümleri çerçevesinde FINANCELL’in kredilendirilen malın kullanımının kısıtlanmasını talep
etme hakkı olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 13. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeden doğacak hak ve
yükümlülüklerini ancak FINANCELL’in muvafakati ile devir, nakil ve temlik edebileceğini, FINANCELL’in ise dilediği zaman
işbu Sözleşmeyi dilediği kişiye devir ve alacakları temlik etme hakkına sahip olduğunu; gerekli görmesi halinde işbu
krediden kaynaklı alacaklarını menkul kıymetleştirme yoluna gidebileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 14. Taraflar’ın
işbu Sözleşme’den doğan haklarından herhangi birisini kullanmaması, kullanamaması veya bunların kullanılmasını
ertelemesi, bu haklardan feragat olarak değerlendirilmeyecek ve söz konusu hakların tek başına veya kısmi olarak
kullanılması, diğer hakların kullanılmasını engellemeyecektir. 15. Sözleşme’nin herhangi bir hükmü Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse yalnız sözü geçen hüküm geçersiz sayılacaktır. Sözleşme’deki
bir hükmün geçersizliği Sözleşme’nin amacını tamamıyla bozmadığı veya Taraflar’dan birinin menfaatini önemli ölçüde
zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi, Sözleşme’nin diğer hükümleri geçerli sayılacaktır. 16. Taraflar, ihtilaf
halinde başvurularını Tüketici Hakem Heyetine veya yetkili Tüketici Mahkemesine ve İcra Müdürlüklerine yapabilirler. 17.
İşbu Sözleşme yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmış olup, herhangi bir hükmünün yorumlanması ya da
mevzuatla çelişmesi halinde; başta Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili yasa hükümleri ve Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri esas alınacak ve öncelikli olarak uygulanacaktır. 18. MÜŞTERİ,
anapara ile akdi faiz oranına göre tahakkuk edecek faizi ve kamu kurum/kuruluşlarına ve üçüncü şahıslara ödenmiş olan
masrafları, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde FINANCELL’e ödemedikçe, kredi kullanım tarihinden itibaren 14 gün
içinde FINANCELL’e bildirerek kullanabileceği cayma hakkı hükmün doğurmaz. Kredinin bir mal ve hizmet satışına bağlı
olarak verildiği durumlarda MÜŞTERİ, söz konusu satış sözleşmesinden cayma hakkının mevzuat kapsamında
bulunmayabileceğini; ilgili satış sözleşmesinden kaynaklanan bu taleplerinin muhatabının FINANCELL olmadığını kabul
eder. 19. MÜŞTERİ’nin, işbu Sözleşmenin bir örneğini, düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için ücretsiz olarak alma hakkı
vardır. 20. Kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda,
MÜŞTERİ’den bu hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilmeyecek ve bu hesap, MÜŞTERİ’nin
aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacaktır. 21. MÜŞTERİ; işbu Sözleşme dolayısıyla
gerektiğinde yapılacak noter masraflarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 22. İşbu Sözleşme dolayısıyla MÜŞTERİ’den
istenecek teminatlar ve bu teminatların MÜŞTERİ’nin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması halinde
her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılır ve MÜŞTERİ’nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların
diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. 23. Kredinin yabancı para birimi cinsinden
kullandırılması durumunda, geri ödemeye ilişkin taksitlerin ve toplam kredi tutarının hesaplanmasında, FINANCELL’in
işlem tarihindeki döviz satış kuru esas alınacaktır. 24. Temerrüt hali de dahil olmak üzere İşbu Sözleşemeye dayanılarak
yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanmayacaktır. 25. Müşteri, aylık kredi geri ödemelerini içeren Turkcell fatura
tutarlarının tamamını üst üste iki kez faturada belirtilen son ödeme tarihlerine kadar ödememesi halinde, hattının kullanıma
kapatılacağını bildiğini kabul eder. 26. Çağrı Merkezi ve İnternet Sitesi üzerinden kredi başvurusu yapılması halinde;
işbu Sözleşmenin tekemmülü, hukuken bağlayıcılığı ve Sözleşme kapsamındaki sürelerin başlangıcı, Sözleşme’nin imzası
ve kredi konusu malın Müşteri’ye teslimi ile başlar. 27. Müşteri, Çağrı Merkezi veya İnternet Sitesi üzerinden tanıtım,
pazarlama, bilgilendirmelerin yapıldığı, sözleşme talep/onaylarının alındığı kabul eder 28. Turkcell Finansman A.Ş. Kredi
Veren sıfatıyla Müşteri ile yapacağı her türlü iletişimde FİNANCELL markasını kullanabilecektir.
Ek-2: MASRAF VE ÜCRETLER BİLGİLENDİRME FORMU
Açıklama
Açıklama
Ürün ve Hizmet
Ürün ve Hizmet
Kamu kurumlarına veya 3. kişilere
İlk yıl sonrasında Sözleşme ve belge
Belge Talep
ödenen
masraflar
maliyeti
kadar
3. Kişilere Yapılan Ödemeler
talebi halinde işlem başına 20 TL
Ücreti
tahsil edilecektir.
tahsil edilir.
Temerrüt /sözleşme ihlali halinde
Borcu Yoktur İlk talep ücretsiz, sonrakilerden 20 TL
yapılan bildirim masrafları maliyeti
Bildirim Ücreti
Yazısı
tahsil edilir.
kadar tahsil edilecektir.
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EK-1: KREDİ GERİ ÖDEME PLANI: Belirli Süreli ve Sabit Faizli Tüketici Kredisi
Kredi No:
Müşteri Adı ve Soyadı:
Kredi Kullanım Tarihi
Aylık Faiz Oranı (%)
Döviz Cinsi
Kredi Vadesi(ay)
Yıllık Faiz Oranı (%)
Kredi Tutarı
Sözleşme Süresi (Son Taksit Tarihi)
Efektif Yıllık Faiz (maliyet) Oranı (%)
Aylık Gecikme Faiz Oranı(%)
No

Taksit tarihi Taksit tutarı

Düşürülecek
anapara

Kalan bakiye

Faiz tutar

Kkdf tutar

Bsmv tutar

Toplamlar
Toplam Taksit Tutarınıza ek olarak TL Tahsis Ücreti ilk taksit vadenizde ayrıca tahsil edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca, Turkcell Finansman A.Ş. (“FİNANCELL”)
ile Tüketici Finansman Sözleşmesi(“Sözleşme”)’ne taraf olmam halinde Sözleşme kapsamında ve/veya Sözleşme ile birlikte
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta A.Ş. (“Sigortacı”) tarafından sunulan kredi koruma sigortası talebinde bulunmam halinde
tanzim edilecek Poliçe kapsamında, FİNANCELL tarafından Sigortacı’nın acentesi sıfatıyla Poliçe’ye ve/veya Sözleşmeye
ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, Sigortacı tarafından hasar kabul ve risk yönetimi ve Poliçe/ Sözleşme hakkında
mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, vermeyi hedeflediği en iyi hizmetin sağlanması, FİNANCELL tarafından
sunulan hizmet ve ürünün sağlanması, sunulması ya da geliştirilmesi amacıyla yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde,
yukarıda anılan meşru amaçlar ortadan kalkmadığı sürece;
A)TCKN, adres, iletişim bilgileri, satıcı kodu/unvanı (“Temel Bilgiler”), ad/soyad, anne adı, baba adı gibi özlük bilgileri, limit
dahil ödeme bilgileri ve benzeri kişisel verilerimin, Turkcell Grup Şirketleri (Turkcell İletişim hizmetleri A.Ş(TKC) ve TKC’nin
yurtiçi ve yurt disindakl (i) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hissedarı olduğu, (ii) Turkcell’in kontrolünü elinde bulundurduğu
şirketleri ifade eder) tarafından FİNANCELL ile paylaşılmasına veya TKC/FİNANCELL tarafından Sözleşme kapsamında
veri sorumlusu sıfatıyla işlemesine, bu bilgilerin FİNANCELL tarafından Turkcell Grup Şirketleri, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş, TBB
Risk Merkezi, T.C. Merkez Bankası vb., iş ve çözüm ortakları ile birlikte; Police tanzimi halinde Temel Bilgilerimin ve ödeme
planı detayınin (kredi tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi) Sigortacı veya FİNANCELL’in web sitesinde yer alan sigorta şirketi,
bunların iştirakleri ile ana ortakları, grup şirketleri ve sigorta aracıları ve diğer finansal kuruluşları ile karşılıklı olarak
paylaşılmasına ve işlenmesine, FİNANCELL’in özel veya kamu kuruluşlarına başvurarak kişisel verilerimi temini, işlemesine
ve sayılan kişilere aktarılmasına;
B) Sigortacı tarafından Poliçe kapsamında veri sorumlusu ve FINANCELL tarafindan acente sıfatıyla sağlık bilgilerimi de
içerebilecek özel nitelikli kişisel verilerim dâhil olmak üzere kişisel verilerimi sigortacılık faaliyetleri kapsamında işlenmesine,
hasar kabul veya risk değerlendirmesi konularında hizmet aldığı kişi ve kuruluşlar ile sigortacılık hizmetlerinin sunulabilmesi
için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile karşılıklı olarak paylaşılmasına, işlenmesine ve
sayılan kişilere aktarılmasına;
işbu Sözleşme'nin imzası ile muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Sözleşme kapsamında FİNANCELL ve Poliçe ile ilgili olarak Sigorta Şirketi’ne başvurarak
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) Yurt içinde veya yurt dışında
kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme, f) KVKK hükümlerine uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ı) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.
Her ikisi de finansal kuruluş niteliğinede olan FİNANCELL ve Sigortacının müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin

4/5

kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz FİNANCELL ve Sigortacı tarafından
yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz hukuken
zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı
zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
TESLİM BEYANI:

“Bir nüshasını teslim aldım”. (elle yazılmalıdır)

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.

MÜŞTERİNİN ADI
SOYADI:
İMZASI
TARİH
İşbu alana atılan imza sözleşme metni ve tüm ekleri kapsar
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