
Abone,  işbu “Abonelik Sözleşmesi’ni” web sitesinin bulunduğu dijital ortamda 
elektronik olarak onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte abonelik 
işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme 
hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
 

Abone aşağıda ayrıntıları belirtilen üç farklı abonelik türünden birini seçebilir;   
 
Bronz Abonelik:  
Abone, her ay 30 TL (KDV dahil) ödeyerek “Bronz Abone” olabilir. Bronz 
Aboneler; 19 Mayıs 2012’deki “Büyük Gençlik Buluşması”ndan başlayarak 5 
Ağustos 2013’deki “Son Silivri Çıkarması”na kadar birçok tarih yazan eylemin, 
profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından çekilmiş başka hiçbir yerde 
bulunamayacak fotoğraflarına ve Gezi Destanı’nın çok özel fotoğraflarına 
internet sitemiz üzerinden erişim hakkına sahip olacaklardır. 
 
Gümüş Abonelik: 
Abone her ay 50 TL (KDV dahil) ödeyerek “Gümüş Abone” olabilir.  Gümüş 
Aboneler; Bronz Abonelik içeriğin yanı sıra, 19 Mayıs 2012 – 06 Ağustos 2013 
tarihleri arasındaki tam 456 adet Aydınlık Gazetesi’nin PDF formatındaki 
nüshalarına internet sitemiz üzerinden erişim hakkına sahip olacaklardır. 
 
Altın Abonelik: 
Abone her ay 70 TL (KDV dahil) ödeyerek “Altın Abone” olabilir.  Altın 
Aboneler; Bronz ve Gümüş Abonelik içeriklerinin yanı sıra, Ulusal Kanal’ın 
tozlu arşivlerinden seçilen tarihi önemdeki program ve kliplere internet sitemiz 
üzerinden erişim hakkına sahip olacaklardır. 
 
Abonelik bedelini kredi kartı (Visa, MasterCard) ile ödeyebilirsiniz. Üyelik talebiniz, 

kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı an işleme alınır. 

Aboneliğinize son verme isteğiniz; yazılı bildiriminizin bize ulaştığı tarihten itibaren bir 

hafta içinde yürürlüğe girer. Bu tarihten sonra kredi kartınızdan para blokesi 

yapılmayacaktır.  

Abonelik talebinizi onaylamanızla beraber aboneliğin yürürlüğe girdiği tarihte var 

olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla 

taraflardan birinin ya da her ikisinin de yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen 

ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini 

imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat 

hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli 

mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, 

diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı 

esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir 

sorumlulukları doğmayacaktır. 

Ulusal Kanal İletişim Hizmetleri Ltd. Şti’ne internet aracılığıyla “Ulusal Gönüllüsü” 

aboneliği talebi yapan kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır. 


