TurkNet ADSL Abonelik Sözleﬂmesi
1.Taraflar
‹ﬂbu sözleﬂme, bir taraftan merkezi Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 2 Gayrettepe/‹stanbul
adresinde bulunan TurkNet ‹letiﬂim Hizmetleri A.ﬁ ile di¤er taraftan, iﬂbu sözleﬂmenin eki olan Ön
Bilgilendirme ve Kampanya Formu’nda müﬂteri bilgileri belirtilen gerçek ve/veya tüzel kiﬂi (Abone)
aras›nda aﬂa¤›da yer alan hükümler dahilinde iki nüsha olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshas›
Abone’ye verilmiﬂtir.
2.Tan›mlar
TurkNet: TurkNet’e ait internet eriﬂimi ve telekomünikasyon hizmeti markas›d›r. Bu hizmet, Türk
Telekomünikasyon A.ﬁ.’nin uygun gördü¤ü santrallerde tahsis etti¤i portlar vas›tas›yla, telefon hatlar›
üzerinden TurkNet omurgas› kullan›larak sa¤lanmaktad›r.
Abone: TurkNet ADSL internet eriﬂimi ve telekomünikasyon hizmeti ve katma de¤erli servisler almak
üzere bu sözleﬂmeyi imza eden gerçek ya da tüzel kiﬂi
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – Asimetrik Say›sal Abone Hatt›): Mevcut telefonlar için
kullan›lan bak›r teller üzerinden yüksek h›zl› veri, ses ve görüntü iletiﬂimini ayn› anda sa¤layabilen ve
Abone’nin talep etti¤i h›z›n garanti edilmedi¤i asimetrik bir servistir.
Yal›n ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - Asimetrik Say›sal Abone Hatt›): Yal›n ADSL hizmeti,
sabit telefon hatt› sahibi olma koﬂulunu ortadan kald›ran bir ADSL hizmetidir.
ADSL Modem: TurkNet ADSL internet eriﬂim hizmetinin belirlenmiﬂ ﬂartlar uyar›nca Abone taraf›ndan
al›nmas› için sahas›nda üçüncü kiﬂiler veya Abone taraf›ndan monte edilip kurulumu yap›lan modem.
Telefon Hizmeti: Abonenin halen kullan›mdaki telefon hatt›n› kullanarak, TurkNet’in telekomünikasyon
altyap›s› üzerinden ald›¤› telefon hizmetidir.
Tarife: TurkNet’in bu sözleﬂme kapsam›nda yapaca¤› iﬂ ve hizmet’lerin karﬂ›l›¤› olarak Abone’den alaca¤›
ücretlerdir.
TurkNet Abonelik sözleﬂmesi: ‹ﬂbu Sözleﬂme’nin uygulanmas› ile ilgili olarak Sözleﬂme akdedilirken ya
da sonradan düzenlenebilecek olan bütün Sözleﬂme ekleri anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Abone iﬂlemleri sayfalar›: Abone’nin TurkNet hesab›yla ilgili bilgileri görüntüleyebilece¤i ve de¤iﬂiklikler
yapabilece¤i web sayfalar› (http://abone.turk.net).
Nakil: Nakil, ayn› Servis Sa¤lay›c› içerisinde ayn› Abonenin sahip oldu¤u bir sabit telefon numaras›
üzerindeki hizmetin bir baﬂka sabit telefon numaras› üzerine transfer edilmesi iﬂlemidir. Abone, kendi
ad›na bir telefon üzerinde çal›ﬂmakta olan hizmeti yine kendi ad›na baﬂka bir telefona aktarmaktad›r.
Abonelik Kanallar›: TurkNet taraf›ndan belirlenen sat›ﬂ noktalar›, TurkNet Müﬂteri Hizmetleri, bireysel
internet sitesi (http://adsl.turk.net), ve TurkNet taraf›ndan belirlenerek müﬂterilerin hizmetine
sunulabilecek olan kanallar› ifade eder.
Tahsilat Birimleri: TurkNet ad›na tahsilat yapma yetkisi bulunan tüzel kiﬂileri ifade eder.
Mücbir Sebepler: Hizmet’ in sa¤lanmas›na engel teﬂkil eden deprem, su bask›n›, tayfun, salg›n hastal›k,
lokavt, grev, yang›n, savaﬂ, seferberlik ve ola¤anüstü hal ve benzeri ola¤an veya ola¤anüstü sebepler,
resmi makam veya yetkili mercilerin iﬂin yap›lmas›n› engelleyici veya geciktirici kararlar›n› ve alt yap›
sa¤lay›c›dan kaynaklanan herhangi bir nedeni ifade eder.

3.Hizmetin Tan›m›, Sözleﬂme’nin Konusu ve Kapsam›:
3.1 Hizmetin Tan›m› ve Sözleﬂmenin Konusu
‹ﬂbu sözleﬂmenin konusu; TurkNet arac›l›¤› ile sa¤lanacak olan TurkNet ADSL internet eriﬂim,
telekomünikasyon hizmetleri ve katma de¤erli servisleri (görsel, yaz›l›, iﬂitsel olarak ses, görüntü, video
ve eriﬂim üzerinden verilecek v.b. hizmetler) ile ilgili olarak (bundan sonra Hizmet olarak an›lacakt›r)
TurkNet ve Abone’nin karﬂ›l›kl› hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
3.2 Hizmetin Kapsam›na Yönelik De¤iﬂiklikler
Teknolojik geliﬂmeler ve/veya hukuki düzenlemelerin zorunlu k›lmas› halinde TurkNet, hizmeti’ni ve
bu hizmet üzerinden verilen katma de¤erli servisleri uygulamaya almak, de¤iﬂiklik yapmak, kald›rmak
veya yenilemek hakk›na sahiptir. Hizmetlerden yararlanabilmek için Abone TurkNet’i, Türk
Telekomünikasyon A.ﬁ.’de yap›lacak her tür iﬂlem için en geniﬂ anlamda vekil tayin etmiﬂtir.
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4.Abonelik Baﬂlatma Esaslar›
4.1 Sözleﬂme ve Abonelik Evrak Esaslar›
Abonelik sözleﬂmesi, imzalanarak aboneye ve hat sahibine ait nüfus cüzdan› fotokopisi ile TurkNet’e
iletilmelidir. Hat sahibi abonelik baﬂlatan kiﬂi de¤il ise Sözleﬂme’nin eki ve ayr›lmaz parças› olan Ön
Bilgilendirme ve Kampanya Formu’nda hat sahibinin imzalamas› gereklidir.
Kampanya kapsam›nda TurkNet taraf›ndan sunulan indirimlerden faydalanma koﬂullar› kampanya kat›l›m
ﬂartlar›nda Abone ile paylaﬂ›l›r. Abone’nin kampanya kat›l›m ﬂartlar›nda yer alan evrak›nda eksiklik
olmas› durumunda, TurkNet’in evrak tamamlanana kadar hizmeti durdurma, belirlenen sürede Abone
taraf›ndan evrak tamamlanm›yorsa hizmeti kapatma hakk› sakl›d›r.
4.2 Abone Taraf›ndan Sa¤lanan Abonelik Bilgisi
Abone, iﬂbu Sözleﬂme ve uygulamas› ile ilgili olarak yap›lacak her türlü tebligat için Ön Bilgilendirme
ve Kampanya Formu’nda yer alan abonelik bilgilerini TurkNet’e do¤ru bildirmekle yükümlüdür.Abone
taraf›ndan bahsi geçen formlarda bildirilen adres, yasal ikametgâh olarak belirlenir. Bu adrese yap›lacak
tebligat kendisine yap›lm›ﬂ say›l›r.
Abonelik bilgilerindeki olas› de¤iﬂiklikleri Abone, TurkNet’e bildirmekle yükümlüdür.
4.3 Hizmet Baﬂvuru Kanallar›
Abone, tan›mlar bölümünde yer alan Abonelik kanallar› arac›l›¤›yla hizmet baﬂvurusunu TurkNet’e iletir.
4.4 Çift Hizmet Kurgusu
ADSL ve telefon hizmetinin tek hizmet paketi olarak sunuldu¤u kampanyalardan faydalanabilmenin
koﬂulu ADSL ve telefon hizmetlerinin birlikte aktive edilebilmesidir. Sadece ADSL hizmetinin aktif hale
gelmesi durumunda, abone e¤er tercih ederse, hizmetine tek hizmet paketi kampanya fiyatları ile devam
edebilecektir.
4.5 ADSL Hizmetini Taﬂ›ma Esaslar›
ADSL hizmetini taﬂ›mak isteyen abonenin taﬂ›ma taleplerini yaz›l› olarak TurkNet’e iletmeleri üzerine
eski internet servis sa¤lay›c›ya taﬂ›ma talebi TurkNet taraf›ndan iletilecektir.
Abone, ADSL hizmetini taﬂ›ma iﬂlemlerinde, eski internet servis sa¤lay›c›s› ile aras›nda mevcut ve/veya
sonradan do¤acak alacak/borç iliﬂkisinde TurkNet’in hiçbir sorumlulu¤u bulunmad›¤›n› ve eski iﬂletmecisi
ile maddi ihtilaf (alacak/borç iliﬂkisi, fesih faturas› vs.) yaﬂamas› durumunda TurkNet’i sorumlu
tutmayaca¤›n› peﬂinen kabul eder.

5. Hizmet Tesis ve Kullan›m Gereklilikleri
5.1 Hizmet Tesis Süresi
Abonenin ADSL hizmet taleplerinin TurkNet’e yaz›l› olarak ulaﬂmas›ndan 10 iﬂgünü içinde madde 5.2’de
yer alan gerekli koﬂullar sa¤lanmas› durumunda ilk ba¤lant› sa¤lanacakt›r. Bu süre Yal›n ADSL hizmetleri
için 15 iﬂgünüdür. ADSL hizmet taﬂ›ma iﬂlemi eski internet servis sa¤lay›c›n›n taﬂ›ma baﬂvurusunu, evrak›
kontrol etmesi ve onaylamas› ile 48 saat içinde tamamlanacakt›r.
ADSL ve telefon hizmetinin tek hizmet paketi olarak sunuldu¤u kampanyalar kapsam›nda ADSL hizmeti
ba¤lant› sürelerine ek olarak; 5 iﬂ günü telefon hizmeti aktivasyon süresi bulunmaktad›r.
5.2 Fiziksel Gereklilikler
TurkNet, Hizmetin talep edildi¤i bölgede ba¤lant› için gerekli olan altyap›n›n yeterli olmas› halinde
hizmet tesisini gerçekleﬂtirecektir.
Abone’nin gerekli koﬂullar› (adresin kapal› olmas›, adresin yetersiz veya yanl›ﬂ olmas›, binan›n haz›r
olmamas›, ankastrenin bulunmamas›, bina için kablolaman›n haz›r bulunmamas›, ar›zal› olmas› veya
standartlara uygun olmamas›, gerekli cihazlar›n haz›r olmamas› gibi) sa¤layamamas› sebebiyle hizmetten
yararlan›lmamas› durumunda tüm sorumluluk Abone’ye aittir. Söz konusu hallerde, TurkNet, Abone’den
tarifesindeki ücretleri almaya baﬂlayacakt›r.
5.3. Donan›ma Yönelik Esaslar
Hizmet almak için kullan›lan cihazlar›n (modem v.b.) Bilgi Teknolojileri ve ‹letiﬂim Kurumu taraf›ndan
onaylanm›ﬂ olmas› gerekir. TurkNet, gerekli hallerde Abone cihazlar›n›n teknik vas›flar›n› kontrol
edebilecektir. Onays›z cihaz kullan›m›nda Hizmet haberleﬂmeye kapat›labilecektir. Kullan›lan cihazlardan
kaynaklanan aksakl›klardan Abone sorumludur.
Mülkiyeti Abone’ye ait modem’in TurkNet taraf›ndan Abone’ye veya Abone’nin bildirece¤i 3.kiﬂiye
tesliminden itibaren hasar, kaybolma, çal›nma vb. gibi durumlarda sorumlulu¤un Abone’de oldu¤unu
ve Modem’e ait ar›zalar›n giderilmesi ve takibinin üretici ve/veya ithalatç› firma(lar) taraf›ndan
yap›laca¤›n› Abone peﬂinen kabul eder.
5.4 Hizmetin H›z›
Hizmet’e iliﬂkin h›z Abone’nin hizmeti aç›s›ndan maksimum h›z› oluﬂturmaktad›r. Abone taraf›ndan talep
edilen ADSL internet eriﬂim ba¤lant› h›z›n›n, santral ile Abone lokasyonu aras›ndaki mesafenin fazla
olmas› veya di¤er teknik imkans›zl›klardan ötürü sa¤lanamamas› halinde, Abone’ye hali haz›rda
sunulabilecek maksimum h›z için teklif sunulur.
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Abone, adres de¤iﬂtirme, nakil, unvan de¤iﬂikli¤i, IP numaras› de¤iﬂikli¤i ve kullan›c› kimli¤i de¤iﬂikli¤i
gibi isteklerini yaz›l› olarak TurkNet’e bildirecektir. Nakil hizmeti ücrete tabidir.
5.5 H›z/Kota/ Tarife/ Abonelik Bilgileri De¤iﬂiklikleri
Abone, http://abone.turk.net online iﬂlemler sayfas› ve Müﬂteri Hizmetleri üzerinden sunulan h›z, tarife
ve ödeme bilgilerinde de¤iﬂiklik yapma imkanlar›ndan, ayda bir defaya mahsus olmak üzere, yararlanabilir.
De¤iﬂikli¤in gerçekleﬂti¤i günden itibaren yeni fiyat tarifesi geçerli olacak, oluﬂan fark ve/veya ilave bedeller
takip eden aydaki faturaya yans›t›lacakt›r. TurkNet halihaz›rda bir kampanyadan faydalanmakta olan
abonenin farkl› bir kampanyadan faydalanma talepleri ile ilgili karar hakk›n› sakl› tutar. Ayn› kampanya
için tarife de¤iﬂikli¤i sözkonusu olabilecektir.
Abone, adres de¤iﬂtirme, nakil, unvan de¤iﬂikli¤i, IP numaras› de¤iﬂikli¤i ve kullan›c› kimli¤i de¤iﬂikli¤i gibi
isteklerini yaz›l› olarak TurkNet’e bildirecektir. Nakil hizmeti ücrete tabidir.
5.6 TurkNet taraf›ndan Abone’ye atanan Kullan›c› ve ﬁifre Bilgisi
Abone, iﬂbu Sözleﬂme’den do¤an abonelik hakk›n›n sadece kendisine ait oldu¤unu, bu hakk›n kullan›m›na
iliﬂkin özel ve gizli ﬂifrelerini ve kullan›c› ad›n›, baﬂkas›na kulland›ramayaca¤›n› ve devredemeyece¤ini,
baﬂkas› taraf›ndan ö¤renilme ﬂüphesi durumunda derhal de¤iﬂtirece¤ini, aksi takdirde bu kullan›c› ad›
ve ﬂifreler ile yap›lan tüm iﬂlemlerin sorumlulu¤unun kendisi taraf›ndan yap›lmad›¤› iddias›nda
bulunamayaca¤›n› kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7 Hizmet Kalitesi
TurkNet, kendi kusuru olmaks›z›n internet trafi¤i s›ras›nda kaybolacak ve/veya eksik al›nacak/iletilecek
bilgilerden veya internet platformunda yay›nlanan ya da kendi yay›nlad›¤› bilgilerin tam do¤rulu¤u,
geçerlili¤i ya da güncelli¤i konusunda Abone taraf›ndan sorumlu tutulamaz.
TurkNet trafi¤i teslim ald›¤› Trafik Teslim Noktas›ndan itibaren servis yükümlülü¤ünden ve ar›zalardan
sorumludur.

6. Kabul Edilebilir Hizmet Kullan›m ﬁartlar›

6.1 Ortak Kullan›m Esaslar›
TurkNet taraf›ndan Abone için tahsis edilmiﬂ port, Abone adresi d›ﬂ›nda baﬂka bir adresteki kiﬂi ya da
kurumlarla ortak kullan›m için tesis edilemez. Bir port birden fazla kullan›c› taraf›ndan kullan›lamaz.
Ortak kullan›m tespit edilmesi durumunda TürkTelekomünikasyon A.ﬁ. taraf›ndan port kullan›ma
kapat›lacakt›r. ‹ﬂbu halde Abone TurkNet’in Türk Telekomünikasyon A.ﬁ. taraf›ndan sorumlu tutulmas›
halinde do¤acak zarar ve ziyan› tazmin etmeyi peﬂinen kabul eder.
6.2 Hizmetin Kapsam›nda De¤iﬂiklikler
Abone TurkNet’in bilgisi d›ﬂ›nda TurkNet ADSL internet eriﬂim h›z› ve internet eriﬂim hatt› üzerinde ek
ve de¤iﬂiklik yapamaz. Bu durumda, söz konusu devre kapat›labilir. ‹ﬂbu halde Abone TurkNet’in Türk
Telekomünikasyon A.ﬁ. veya 3. kiﬂiler taraf›ndan sorumlu tutulmas› halinde do¤acak zarar ve ziyan›
tazmin etmeyi peﬂinen kabul eder.
6.3 Hizmetin Kiﬂisel Kullan›m Esaslar›
Hizmet kiﬂisel kullan›m içindir abonenin Hizmet alaca¤› telefon numaras› üzerinden çoklay›c› - ISDN PBX – toplu fax gönderimi - santral kullan›m› vb. gibi baﬂka bir telekomünikasyon hizmeti verilmiyor
olmal›d›r.
6.4 Kabul Edilebilir Kullan›m ﬁartlar›n›n ‹hlali
Abone, internet ortam›ndaki haber gruplar›nda ve sohbet ortamlar›nda gönderece¤i elektronik posta
mesajlar›nda kanunlara veya ahlaka ayk›r› herhangi bir amaç güden toplu tan›t›m, postalama ve benzeri
aktivitelerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasad›ﬂ›, içerikler bar›nd›ran mesajlar gönderemez.
Abone’nin hatt›n› spam (istenmeyen mesaj) ve baﬂkalar›na zarar verici d›ﬂ müdahale amaçl› olarak
kulland›¤› tespit edilir ve Abone söz konusu durumu düzeltmeye yanaﬂmazsa, ortaya ç›kabilecek her
türlü zarar ve ziyan Abone’ye ait olmak üzere hizmetine son verilir.
Abone internet eriﬂim hizmetinden yararlan›rken, baﬂta Elektronik Haberleﬂme Kanunu, Türk Ceza
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar, patent haklar› gibi fikri ve s›naî
haklara iliﬂkin mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal
etmemeyi iﬂbu Sözleﬂme ile kabul etmiﬂtir.
Abone, yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti
yerine getirmeyi taahhüt eder. Sözleﬂme, TurkNet taraf›ndan tek tarafl› olarak feshedilebilir, madde
9.4’te yer alan hükümler Abone için geçerli olacakt›r.
6.5.‹nternet Kullan›m›
Abone, Internet ortam›nda izne tabi alanlara (ulusal, uluslararas›, devlet ve/veya özel kuruluﬂlar›n gizli
bilgi ve dokümanlar›n›n bulundu¤u ya da benzer nitelikte içeri¤e sahip alanlar), izinsiz olarak girmemeyi
ve bu alanlarda herhangi bir iﬂlem yapmamay› kabul ve taahhüt eder.
TurkNet, savc›l›k veya Bilgi Teknolojileri ve ‹letiﬂim Kurumu (BTK) taraf›ndan yasaklanan websitelerine
eriﬂimi engeller, Abone bu web sitelerine izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda herhangi bir iﬂlem
yapmamay› kabul ve taahhüt eder.
6.6 Abone Taraf›ndan Al›nmas› Gereken Güvenlik Önlemleri
‹nternetin çift yönlü bir ﬂekilde dünya çap›nda eriﬂime ve dolay›s›yla istem d›ﬂ› ve beklenmeyen tehlikelere
aç›k olmas› sebebiyle TurkNet, mevcut network (a¤) ortam›nda gerekli ve yeterli güvenlik önlemi almayan
Abone’ye internet üzerinden gelebilecek sald›r›lardan ve bunlar›n sonuçlar›ndan hiçbir ﬂekilde sorumlu
tutulamaz.
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TurkNet’ten kaynaklanmayan nedenlerle oluﬂabilecek trafik art›ﬂlar› sebebiyle, maddi ve manevi herhangi
bir zarara u¤ramamak için, antivirüs (virüs koruyucu), antispam (istenmeyen mesaj engeli) ve firewall
(güvenlik duvar›) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak Abone’nin sorumlulu¤undad›r. Bu nedenlerle
oluﬂacak trafik art›ﬂlar› sonucunda Abone’nin u¤rayaca¤› zararlardan TurkNet hiçbir ﬂekilde sorumlu
olmayacakt›r.

7. Fatura ve Ödeme Esaslar›
7.1 Faturaland›rma Koﬂullar› ve Fatura ‹çeri¤i
Abonelik; sözleﬂmesinin imzaland›¤› tarih hizmetin baﬂlang›ç günü kabul edilir ve hizmet bedeli bu
tarihten itibaren faturalan›r. ‹lk fatura bir sonraki ay›n ilk gününde üretilir, aktivasyon bedeli, varsa
k›smi ayl›k kullan›m ücretini, donan›m bedelini/taksitini, varsa kota aﬂ›m ücreti, bas›ld›¤› ay›n ücretini,
hizmetin türüne göre var ise tek seferlik ücretleri içerir. TurkNet ADSL ön ödemeli bir hizmettir. Telefon
Hizmeti sonradan ödemeli bir hizmettir. Telefon hizmeti ile ilgili olarak TurkNet tarifesine göre ücretler
tahakkuk ettirilir ve/veya paket tarife kullan›lmas› durumunda, kullan›lan paket tarifeye göre ayl›k sabit
ücret tahakkuk ettirilir.
TurkNet Telefon Hizmeti’nin görüﬂme detaylar›n› ücreti karﬂ›l›¤›nda Abone’ye gönderir. Abone 0 850
288 80 80 nolu telefondan görüﬂme detaylar›n›n gönderilmesi hizmetini iptal edebilir.
Abone’nin hizmetinin ba¤l› oldu¤u telefon hatt›n›n geçici olarak haberleﬂmeye kapat›lmas›, ADSL ayl›k
ücretlerin al›nmas›na engel de¤ildir.
7.2 Fatura Tebligat Adres Bilgisi
TurkNet, Abone’nin fatura tebligat adresine faturasını/faturalarını kayıtsız olarak ve geçerli mevzuata
uygun olarak Abone’ye gönderir. Ayrıca TurkNet abonelik faturasını Abone’nin bildirdi¤i e-posta adresine
de elektronik fatura olarak gönderebilecektir. Abone’nin yazılı talebi durumunda, TurkNet altyapısı ve
sistemleri elverdi¤i ölçüde fatura gönderim ﬂeklini Abone’nin iste¤i do¤rultusunda de¤iﬂtirecektir.
Abone’nin adres de¤iﬂikli¤ine iliﬂkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde, yeni adresine tebligat
yapılamamasından TurkNet sorumlu de¤ildir.
7.3 Fatura Ödeme Süresi ve ﬁekilleri
Abone, TurkNet’in sistemleri üzerinden verdi¤i hizmetlerin karﬂ›l›¤› olarak TurkNet tarifesinde belirlenen
ücretleri yasalarda belirtilmiﬂ olan tüm resim ve harçlarla birlikte faturadaki son ödeme gününe kadar,
TurkNet’in belirledi¤i Banka veya Tahsilat Birimlerine faturada yer alan Abone no ile veya dilerse Kredi
Kart› ile otomatik ödeme talimat› vererek ödeyecektir. Abone, ödemelerini faturan›n adresine ulaﬂmas›n›
beklemeden yapmakla yükümlüdür. Abonenin adresine gönderilen faturaya ek olarak, fatura bilgilerine
Müﬂteri Hizmetleri veya online iﬂlemler sayfas›ndan ulaﬂabilecektir. Kredi kart› ödemelerinde Abone,
her bir borçlanma için ayr›ca imzaya gerek olmaks›z›n, TurkNet’e bildirece¤i kredi kart›n›n hizmet
faturalar›n›n ödenecek tutar› kadar borçland›r›lmas› konusunda TurkNet’i yetkilendirmiﬂtir.
7.4 Faturaya Yap›lan ‹tirazlar ve Ödeme ﬁartlar›
Faturaya yap›lacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacakt›r. Abone’nin itiraz›n›n hakl› bulunmas›
durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, Abone’nin talebi do¤rultusunda, 15 (onbeﬂ) gün
içinde Abone’ye iade edilecek ya da Abone’nin ilk düzenlenecek faturas›ndan mahsup edilecektir.
Faturalama dönemi içerisinde Abone taraf›ndan kullan›lan hizmet miktar›, bununla ilgili kay›tlar ve buna
ba¤l› ücretler ile borçlar›n belirlenmesinde TurkNet’in kay›tlar› dikkate al›n›r.
7.5 Ödeme Vadesi Geçen Faturalara Yönelik Esaslar
Abone faturadaki son ödeme tarihini geçen ödemeler için, TurkNet taraf›ndan uygulanacak ekonomik
veriler dikkate al›narak belirlenen, faturalarda yer alan gecikme oran› ile hesaplanacak gecikme bedelini
ödeyece¤ini kabul ve taahhüt eder.
7.6 Hizmetin Durdurulmas› ve Kapat›lmas›na Yönelik Esaslar
Hizmet faturas›n›n son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, sözlü ya da yaz›l› uyar› sonras›nda
hizmet durdurulur. Son ödeme tarihinden sonra ödemenin yap›lmamas› halinde TurkNet bildirim
yapmaks›z›n sözleﬂmeyi tek tarafl› fesih ederek hizmeti kapatmaya, ve yasal iﬂlem baﬂlatmaya yetkilidir.
Hizmetin k›s›tlanmas› ya da durdurulmas›, Tarifede yer alan ücretlerin abonelik feshine kadar aboneden
al›nmas›na engel de¤ildir. Aboneye gecikme zamm› tahakkuk ettirilmesi, hizmeti durdurma ve sözleﬂmeyi
feshetme hakk›n› ortadan kald›rmaz.
TurkNet, ayl›k fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberleﬂme bedelini tahsilat riski gördü¤ü
hallerde Aboneden belli bir bedeli ara ödeme ad› alt›nda ödemesini talep edebilir, Abonenin ara ödeme
ödemesini yapmad›¤› hallerde hizmeti geçici olarak durdurabilir, sözleﬂme fesh edilir veya yeni abonelik
talebi red edilir.
7.7 Hizmetin Tekrar Baﬂlat›lmas›na Yönelik Esaslar
Abone’nin hizmeti durdurulduktan ve/veya kapat›ld›ktan sonra, o ana kadar oluﬂmuﬂ borçlar›n› ödeyerek
hizmeti tekrar açt›rmak ve kampanya süresine devam etmek istemesi durumunda, TurkNet hizmeti
tekrar açma iﬂlemi için kendisinin belirleyece¤i borçtan kapatma - açma ve/veya aktivasyon ücreti alma
hakk›n› sakl› tutar.
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7.8 Yasal Takip Esaslar›
Bu sözleﬂmenin feshedilmesi halinde ve borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyas›n›n
TurkNet Hukuk Birimi’ne intikalini müteakip, yasal yollara müracaat edilmeden önce, ödeme talebinde
bulunan Abone, borcunu, gecikme bedeli ve T.C. Merkez Bankas›n›n k›sa vadeli avanslara uygulad›¤›
de¤iﬂen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Abone’nin vefat› halinde TurkNet hizmeti’nin veraseten devir tescil iﬂlemi tamamlan›ncaya kadar,
mirasç›/mirasç›lar, bu sözleﬂme hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
7.9 Faturaland›rma ve Ödeme- Hukuki Düzenlemeler
Abone, TurkNet ile aras›ndaki iliﬂkilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymay›, kanun, tüzük
ve yönetmelikler ile TurkNet tarife’lerinde sonradan yap›lacak bütün de¤iﬂikliklerin taahhüt süresi
tamamland›ktan sonra kendisine de uygulanmas›n› kabul ve taahhüt eder. TurkNet söz konusu de¤iﬂiklikleri
ve tarifelerini http://adsl.turk.net adresli internet sayfas›ndan yay›nlayarak, elektronik posta ve/veya
benzer yöntemler ile duyuracakt›r.

8. Müﬂteri Hizmetleri
8.1 Müﬂteri Hizmetleri Eriﬂim Bilgisi
Aboneler, TurkNet müﬂteri hizmetlerine 0 850 288 80 80 nolu 7/24 Müﬂteri Hizmetleri hatt› üzerinden
ulaﬂabilir ve hizmet alabilirler. TurkNet, önceden bildirmek kayd› ile Müﬂteri Hizmetleri hatt› numaras›n›
de¤iﬂtirme hakk›n› sakl› tutar.
8.2 Müﬂteri Ar›za ﬁikayetleri Yönetim Esaslar›
Hizmet’e iliﬂkin ar›za, bak›m, müdahale ve onar›m süreçleri ve zamanlamas› TurkNet’in mevcut iﬂletme,
bak›m usul ve esaslar›na göre gerçekleﬂtirilir.
Abone, sunulan hizmetten kaynaklanan ﬂikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle TurkNet’e baﬂvurur.
TurkNet taraf›ndan abone baﬂvurular› ile iﬂletmecinin vermiﬂ oldu¤u cevaplar kay›t alt›na al›n›r. TurkNet,
teknik destek verebilmek amac›yla ilgili yaz›l›mlar› kullanarak abonelerin modemlerine uzaktan eriﬂebilme
hakk›n› sakl› tutar.

9. Abonelik Sonland›rma Esaslar›
9.1 Cayma Hakk›

Abonenin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin mal› teslim ald›¤› veya sözleﬂmenin imzaland›¤› tarihten
itibaren yedi gün içerisinde mal› veya hizmeti reddederek sözleﬂmeden
cayma hakk›n›n var oldu¤unu ve cayma bildiriminin TurkNet’e ulaﬂmas›
tarihinden itibaren mal› geri almay› taahhüt ederiz. Bu maddede düzenlenen
cayma bildirimi, TurkNet’in, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 2
Gayrettepe/‹stanbul adresine yaz›l› olarak bildirilecektir.
Abone’nin donan›m›n kendisine teslim edilmesinden sonra hizmetten caymas› durumunda, TurkNet olarak
donan›m› 20 gün içinde geri almay› taahhüt ederiz.
9.2 Abone Bilgi ve Evrak›nda Uygunsuzluk
TurkNet, Abone’nin baﬂvuru s›ras›nda verdi¤i kiﬂisel bilgiler ile ibraz etti¤i belgelerin do¤rulu¤unu kontrol
amac› ile ilgili kuruluﬂlara baﬂvurarak Abone hakk›nda bilgi edinebilecektir.
‹braz edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanl›ﬂ oldu¤unun tespit edilmesi durumunda ve TurkNet
taraf›ndan gerekli görülen hallerde, Abone beyan›nda ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun
tespit edilmesi üzerine, TurkNet tek tarafl› olarak, Sözleﬂme’yi feshedebilecektir.
9.3 Abonelik Sonland›rma Bildirim Metotlar›
Abone’nin abonelikten vazgeçmek istemesi durumunda, bu iste¤ini yaz›l› olarak veya Müﬂteri Hizmetlerini
arayarak ya da internet arac›l›¤›yla TurkNet’e bildirme hakk› vard›r. Abone’nin hizmet al›m› bildirimin
yap›ld›¤› gün durdurulur. Abone, yapt›¤› bildirimi 10 (on) gün içerisinde yaz›l› olarak TurkNet’e iletmekle
yükümlüdür. Yaz›l› iptal talebinin ulaﬂmas›n› takiben 48 saat içerisinde iptal talebi gerçekleﬂtirilir.
TurkNet, Abone’nin iste¤ini mücbir sebepler veya teknik imkans›zl›klar nedeniyle karﬂ›lanmamas›ndan
sorumlu de¤ildir. Yaz›l› talep ulaﬂmad›¤› takdirde abonelik devam ettirilir.
9.4 Taahhüt Dönemi içinde Erken Fesih
TurkNet kampanyalar›ndan taahhüt ile faydalanan Abone, kampanya koﬂullar›nda belirlenmiﬂ süre sonuna
kadar aboneli¤ini devam ettirmez ise, abonelik iptaline kadar geçen süre boyunca yap›lan kampanya
indirimleri, kota aﬂ›m ücreti ve/veya ücretsiz/ ücretli sa¤lanan donan›m›n sözleﬂme imzaland›¤› tarihteki
cari fiyat› gibi sa¤lanan avantajlar›n sözleﬂmenin feshedildi¤i tarihe kadar tahsil edilmeyen toplam
bedellerinin kendisine fatura edilece¤ini ve bu fatura bedelini kay›ts›z ve ﬂarts›z ödeyece¤ini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
9.5 Paket Abonelik Sonlandırma ﬁartları
ADSL ve telefon hizmetlerinin tek hizmet paketi olarak sunuldu¤u aboneliklerin iptali durumunda (iki
hizmetin de aktive edilmiﬂ oldu¤u abonelikler) hem ADSL hem telefon hizmeti birlikte iptal edilmiﬂ
sayılabilecektir.
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9.6 Abonelik Sonland›rma Özel Hükümler
Abone, hizmetin ba¤l› oldu¤u telefon hatt›n› Türk Telekomünikasyon A.ﬁ ye baﬂvurarak iptal ettirmesi
durumunda, TurkNet ADSL aboneli¤inin kendili¤inden sona ermeyece¤inin bilincindedir. Bu durumda
TurkNet ayl›k fatura gönderimine devam edecektir.Abone’nin telefon hatt› ile birlikte ADSL hizmetini
de iptal ettirmek istemesi halinde,yaz›l› iptal talebinin TurkNet müﬂteri hizmetlerine ulaﬂmas›n› takiben
48 saat çerisinde iptal iﬂlemi gerçekleﬂtirilecek ve abonelik iptaline kadar yap›lan indirimler ve varsa
ücretsiz kullan›m için verilen donan›m bedelleri faturaland›r›lacakt›r.

10. Mücbir sebepler
10.1 Mücbir Sebepler ile Hizmetin Durdurulmas›
Mücbir sebep halleri, TurkNet alt yap›s›na iliﬂkin ﬂebeke bak›m onar›m çal›ﬂmalar›, iﬂletme ar›zalar›,
Abone’lerin veya üçüncü kiﬂilerin hileli bir biçimde hatlar› bloke etmeye çal›ﬂmalar› ve hukuki
düzenlemelerden veya iﬂbu Sözleﬂme’den kaynaklanan sebepler baﬂta olmak üzere, TurkNet’in kusurundan
kaynaklanmayan nedenlerle, sa¤lanan hizmet k›smen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir.
10.2 Mücbir Sebepler ile Hizmetin Verilememesi
Hukuki düzenlemeler veya mücbir sebepler nedeniyle, ADSL aboneli¤inin haberleﬂmeye kapat›lmas› veya
ADSL teçhizat›n›n bulundu¤u yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde, Abone, TurkNet’ten
hiçbir hak ve tazminat iste¤inde bulunamayacakt›r. Abone, Sözleﬂme’nin devam› süresince, kendisine
fatura edilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür.
10.3 Mücbir Sebeplere Ba¤l› Fesih:
Taraflar, Mücbir Sebepler nedeni ile Sözleﬂme’yi feshetmeyi ve/veya Sözleﬂme’nin uygulanmamas› veya
gecikmesi nedeni ile u¤rad›klar› zararlar› talep etme hakk›na sahip olmayacaklard›r. Mücbir Sebepler’in
sona ermesinden sonra, Sözleﬂme’nin uygulanmas›na devam edilecektir.

11. Di¤er Hükümler
11.1 Vergi Resim, Harçlar
TurkNet ile Abone aras›nda düzenlenecek bütün evrak ve sözleﬂmelerden kaynaklanan vergi, resim, harç
ve fonlar Abone taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r.
11.2 Sözleﬂme Bedeli
TurkNet’in iﬂbu sözleﬂme nedeniyle Abone’ye karﬂ› olan sorumlulu¤u sözleﬂme bedelini aﬂamaz.
11.3 Sözleﬂmenin Süresi ve Devri
‹ﬂbu Sözleﬂme taraflarca imzaland›¤› tarihten itibaren yürürlü¤e girecek olup Ön Bilgilendirme ve
Kampanya Formu’nda belirtilen sözleﬂme süresi boyunca geçerli olacakt›r. Belirtilen sürenin dolmas›
halinde hizmet ayl›k olarak kendili¤inden yenilenecek ve http://adsl.turk.net sayfas›nda yay›nlanmakta
olan ayl›k tarife üzerinden faturaland›r›lmaya devam edecektir. TurkNet, hizmet’in devaml›l›¤›n› sa¤lamak
amac›yla sunulan hizmeti baﬂka bir iﬂletmeciye devretmek durumunda kalabilir. Bu durumda Abone,
TurkNet’ten ald›¤› hizmetin kesintiye u¤ramamas› için, her türlü kiﬂisel ve ödeme bilgileri ile alacak
ve yükümlülüklerinin TurkNet taraf›ndan ilgili iﬂletmeci ile paylaﬂ›labilece¤ini, devir ve temlik edebilece¤ini
peﬂinen kabul eder.
11.4 Sözleﬂme- Hukuki Esaslar
Abone, aboneli¤inin baﬂlama ve bitiﬂ tarihleri, yap›lan haberleﬂme say›s› ve ücretleri ile di¤er borçlar›n
belirlenmesi ve hizmete iliﬂkin anlaﬂmazl›k hallerinde itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TurkNet’in
evrak kay›tlar›, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kay›tlar› ve e¤er mevcut ise ses kay›tlar›
ile karﬂ›laﬂt›r›lacakt›r. Abone’nin itiraz› ile TurkNet kay›tlar›n›n birbirini tutmamas› halinde, TurkNet
kay›tlar› 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesi anlam›nda kesin delil kabul edilecektir.
Bu durum, Abone ile TurkNet aras›ndaki ihtilaf›n yarg›ya intikali durumunda, Abone’nin baﬂka delillere
baﬂvuramayaca¤› ﬂeklinde yorumlanamaz. Ancak Abone TurkNet taraf›ndan kayda al›nm›ﬂ her türlü ses
ve bilgi kay›tlar›n›n 6100 say›l› Hukuk Muhakemeleri Kanununun 222. maddesi anlam›nda kesin delil
teﬂkil edece¤ini ve internet üzerinden yapm›ﬂ oldu¤u iﬂlemlere iliﬂkin kay›tlar›n tüm yarg› organlar›nda
geçerli delil olaca¤›n› ve söz konusu kay›tlar› kabul etti¤ini beyan ve taahhüt eder.
11.5 Sözleﬂmenin Ekleri
Seçilen tarife paketini, kampanya türünü ve di¤er abonelik bilgilerini içeren Ön Bilgilendirme ve Kampanya
Formu, iﬂbu Sözleﬂmenin ayr›lmaz bir parças›d›r. Abone, Ön Bilgilendirme ve Kampanya Formu ile vermiﬂ
oldu¤u onay do¤rultusunda TurkNet’in yapaca¤› iﬂlemler nedeniyle, TurkNet’e karﬂ› herhangi bir itirazda
ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacakt›r. Toplam 11 ana madde’den müteﬂekkil
iﬂbu Sözleﬂme, 2 nüsha olarak tanzim edilmiﬂ ve taraflarca imzalanmak suretiyle yürürlü¤e girmiﬂtir.

Tarih :......../....../20....

Tarih :......../....../20....
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