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                                                                                    ABONELİK SÖZLEŞMESİ 
 
 

  0850 840 00 22 
                     www.tepenet.com.tr 

ABONELİK BİLGİLERİ  

Abone Adı  Soyadı  

T.C. Kimlik No  Doğum Tarihi / Yeri  

Anne Adı   Baba Adı  

Cinsiyet  Kimlik Seri No  

Uyruk  Anne Kızlık Soyadı  

Cep Telefonu   Telefon   
Kimlik Tipi  Email     

 KURUMSAL ABONELİK BİLGİLERİ  

Firma Unvan  

Vergi No  Vergi Dairesi  

Mersis No 
 BAĞLANTI ADRESİ  

İl  İlçe  

Adres  

İKAMET ADRESİ  

İl  İlçe  

Adres  
BAĞLANTI BİLGİLERİ  

Abone Numarası  Xdsl Hizmet Numarası  

Tercih Edilen Tarife  

Kullanıcı Adı  Statik İp  

 

İşbu Tepenet İnternet Telekomünikasyon İletişim LTD. ŞTİ. Abonelik sözleşmesini imzalamadan 
önce tüm sayfalarda yer alan maddeleri okuduğumu ve bu şartları kabul ettiğimi, burada vermiş 
olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim. 

Tarih :       /        /       

       Abone Adı Soyadı ve İmzası             

 
 
 

 
 

 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ku-
rulu’nun24.10.2018 tarih ve 2018/DK-BSD/314 
numaralı Kurul Kararı gereğince işbu  formda 
(sayfa 1 ) istenen bilgilerin doğru ve güncel ola-
rak doldurulması, hizmetin başlaması ve devamı 
için doğru ve güncel tutulması zorunludur. 

 
 Kurumsal aboneler için Abonelik bilgileri 

alanı Şirket Yetkilisi tarafından doldurulmalıdır. 
 

  
 İmza sirkülerinde yer alan bir Şirket Yetki-

lisi olmalıdır. 
 

 Bireysel aboneliklerde abonenin kendisi-
nin, kurumsal aboneliklerde yetkilinin ya da kulla-
nıcının TCKN bilgisinin doğrulanması gerekli olup 

doğrulanamaması halinde hizmet başlatılmaya-
caktır. Hizmetin devamı sırasında 3 ayda bir doğ-
rulama teyidi alınacak, doğrulanamayan TCKN 
için hizmetlerin durdurulması, kısıtlanması ve ka-
patılması söz konusu olacaktır. 

 

 
 KİMLİK TİPİ  Abonelik için beyan edilen 

kimlik belgesinin türünü ifade eder. (Çipli Kimlik 
Kartı, Nüfus Cüzdanı, Yabancı Kimlik Kartı vs.)  

 
 Bireysel aboneliklerde abonenin kendisi-

nin, kurumsal aboneliklerde kullanıcının, kullanı-
cının tespit edilemediği hallerde ise kurum/şirket 
adresinin bildirilmesi gereklidir.  
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1.  TARAFLAR 

İşbu sözleşme merkezi Güney Mah. Tuğrul 

Cad. No : 76B  Körfez / Kocaeli adresinde 

mukim TEPENET Internet Telekomünikasyon 

Limited Şirketi ile Sayfa1 ‘de bilgileri 

bulunan ABONE arasında yapılmıştır. 

2-TANIMLAR 
 Bu Sözleşme ’de geçen, TÜKETİCİ : Bir mal ve 
hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla 
edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da 
tüzel kişiyi, ABONE : XDSL HİZMETİ veya KAB-
LOSUZ HİZMETİ’nden yararlanan ve TEPENET 
ile bu Sözleşmeyi imzalayan TÜKETİCİ’yi, XDSL 
HİZMETİ/HİZMET: Mevcut bakır hat üzerinden 
ses iletimine ilave olarak veri iletişimi sağlayan ve 
ABONE’nin talep ettiği hızın garanti edilmediği 
asimetrik servisi, TARİFE : TEPENET’in bu Söz-
leşme kapsamında yapacağı iş ve HİZMET’lerin 
karşılığı olarak ABONE’den alacağı ücretleri, 
TAHSİLAT BİRİMLERİ : TEPENET adına tahsi-
lat yapma yetkisi bulunan tüzel kişiler ile TEPE-
NET tahsilat servislerini, MÜCBİR SEBEPLER : 
HİZMET’in sağlanmasına engel teşkil eden dep-
rem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, lokavt, 
grev, yangın, savaş, seferberlik ve olağanüstü 
hal ve benzeri olağan veya olağanüstü sebepler, 
resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılma-
sını engelleyici veya geciktirici kararlarını ve alt 
yapı sağlayıcıdan kaynaklanan herhangi bir ne-
deni ifade eder. İşbu Sözleşme’de tanımı yapıl-
mayan hususlarda, 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununda, 2813 sayılı Telsiz Kanununda ve di-
ğer ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebliğ-
lerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır.ALTYAPI 
SAĞLAYICI:Aksi özel olarak belirtilmedikçe Türk 
Telekom A.Ş’yi tanımlar. 
3-SÖZLEŞME’NİN KONUSU  
Bu Sözleşme’nin konusu, ABONE’ye tahsis edi-
len Hizmet (ler) ile ilgili olarak TEPENET ve 
ABONE’nin karşılıklı hak, yetki ve yükümlülükle-
rini düzenlemektir. 
4. ISBU SÖZLESMEYE KONU HIZMET DETAY-
LARI 
TARAFLAR arasinda mutabik kalinan; TEPE-
NET’in sağlamayı taahhüt ettigi, ABONE’nin de 
karsiliginda TEPENET’in bekledigi tutarda öde-
meyi yapmayi kabul ettigi hizmet kosullari asagi-
daki sekilde belirlenmistir. 
5.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI 
5.1 ABONE SAYFA 1’de verdigi iletisim bilgileri 
ve dogrulugu kontrol edilen mobil cihaza ait nu-
maranin dogru ve ulasilabilir oldugunu pesinen 
beyan eder. 

5.2 TEPENET sundugu hizmetten ABONE yarar-
lanmasini saglayacak, ABONE bu hizmetin karsi-
ligi olarak seçtigi tarifenin TEPENET tarafindan 
belirlenen bedeli yine TEPENET tarafindan belir-
lenen kanallar yoluyla ödeyecektir. 
5.3 Taraflar, ABONE’nin tercih ettigi tarifeleri de 
içeren, imzasini tasiyan SAYFA 1’deki bilgileri is-
busözlesmede yer alan sartlarin gerçeklesmesi 
kaydiyla, imzaladiklari tarihler itibariyle söz ko-
nusu hizmete ABONE olundugunu gösterecegini 
kabul ve beyaneder. 
5.4 ABONE’nin isbu sözleşmenin imzalanmasi si-
rasinda ibraz ettigi belgelerdeki ve/veya beyan 
ettiği bilgilerdeki degisiklikleri yazili olarak TEPE-
NET 'e bildirmedikçe, isbusözlesmede bildirildigi 
bilgiler dogru kabul edilecektir. ABONE bu bilgile-
ritam ve dogru vermekle ve degisiklikleri bildir-
mekle yükümlüdür. 
5.5 ABONEnin hizmeti kullanim düzeyinde bir 
anormalligin tespiti veya hukuka aykiri veya hileli 
bir faaliyetin varligi konusunda hakli bir süphenin 
bulunmasi halinde ve bunlarla sinirli kalmamak 
kaydiyla TEPENET ABONE 'ye bilgi vermek su-
retiyle hizmeti kisitlayabilecegi veya durdurabile-
cegi gibi isim sözlesmeyi fesih edebilir. 
5.6 ABONE’nin basvuru sirasinda ibrazettigi bilgi 
ve belgelerin eksik, sahte ya da yanlis oldugunun 
TEPENET tarafından tespit edilmesi veya ögre-
nilmesi durumunda TEPENE tek tarafli olarak is-
busözlesmeyi fesih edebilecektir. 
5.7 MÜCBIR SEBEPLER, altyapi saglayicinin-
sebeke bakim, onarim çalismalari, isletme ari-
zalari, ABONE’lerin veya üçüncükisilerin hileli 
bir biçimde hatlari bloke etmeye çalismalari 
ve hukukidüzenlemelerden veya isbu sözles-
meden kaynaklanan sebepler basta olmak 
üzere,TEPENET 'in kusurundan kaynaklanma-
yan nedenlerle saglanan hizmetler kismen ve-
yatamamen, geçici veya sürekli olarak kisitla-
nabilir ya da durdurulabilir. 
TEPENETbelirlenen durumlar yaninda alt yapi 
saglayicilari veya baska kurum ya dakurulus-
lardan aldigi hizmetlerde olusan aksamalar 
veya üçüncü sahislara kurumya da kurulus-
lara sebep oldugu hizmet sürekliligini veya te-
sisine engelleyen etkenler nedeniyle hizmetin 
saglanamamasindan ve altyapida meydana 
gelenaksakliklar nedeniyle hizmetin saglan-
masinda yasanacak performansproblemlerin-
den ve kayiplarindan da sorumlu degildir. 
ABONE söz konusu hallerdeTEPENET’ten 
herhangi bir hak veya tazminat talebinde bu-
lunamayacaktir. 
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5.8 ABONE isbu sözlesmeden doganhaklarinin 
kullanima iliskin özel ve gizli sifresini ve kullanin 
adinibaskasina kullandirmayacagini ve devrede-
meyecegini, güvenli sekildesaklayacagini, sifre-
nin kaybedilmesi ya da üçüncü kisilerce ögrenil-
mesiihtimalinde derhal TEPENET'e yazili olarak 
bildirecegini aksi takdirde yapilantüm islemlerin 
sorumlulugunun kendisine ait olacagini kabul, be-
yan ve taahhüteder. 
5.9 Isbu sözlesme ile TEPENETtarafindan 
ABONE’ye verilecek her türlü hizmet ve servisle-
rin saglanmasiamaciyla ABONE'nin bulundugu 
adresine kurulumu gerçeklestirilen cihazlar, buci-
hazlarin parçalari, baglantilari vb. hizmet ve ser-
vis ekipmanlarinin çalinma,arizaya karsi korun-
masi ABONE sorumlulugundadir. Hizmet ekip-
manlarinda meydanagelen ariza, çalinma vb. hal-
lerde ABONE alamadigi hizmet ve servislerden 
dolayiTEPENET'i hiçbir sekilde sorumlu tutama-
yacagi gibi herhangi bir hak ve tazminattalebinde 
bulunamaz. 
Buna karsinTEPENET hizmet ekipmanlarinin gör-
dügü zarar ve bu zararlarin giderilmesi içinyap-
mis oldugu harcamalar ve 3. Sahislarin bu du-
rumdan görmüs olduklarizararlari ABONE'den ta-
lep edebilir. 
5.10 TEPENET’ten kaynaklanmayannedenlerle 
olusabilecek trafik artislari sebebiyle, maddi ve 
manevi herhangibir zarara ugramamak için, za-
rarli yazilimlara karsi anti virüs (virüskoruyucu), 
antispam (istenmeyen mesaj engeli), firewal (gü-
venlik duvari) gibiprogramlar ile cihazlar için ge-
rekli güvenlik tedbirlerini almak ve/veyaayarlarini 
yapmak ABONE sorumlulugundadir. Aksi halde 
ABONE'nin ve/veya üçüncükisilerin ugrayacagi 
zararlardan TEPENET hiçbir sekilde sorumlu ol-
mayacaktir. 
5.11  ABONE'nin isbu sözleşmeden dogan yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TE-
PENET tarafindan isbusözlesmenin fesih edil-
mesi durumunda ABONE'den pesin olarak tahsil 
edilen ücretler iade edilmeyecektir. 
5.12  Müstakil Kablosuz  aboneliklerde, ABO-
NE'nin FATURA ödemeSİ yapmamasi halinde 
TEPENETisbu sözlesmeyi feshetmeye ve bag-
lantisini yaptigi _______________________ 
MACnumarali _________________________ 
marka cihaz ve diger ekipmanlarini teslimalmaya 
yetkilidir. Yazili cihaz ve ekipmanin 30 gün içeri-
sinde tam, eksiksiz veçalisir vaziyette teslim edil-
memesi halinde ABONE, cihazlarin ücretlerini 
ödemekle yükümlüdür.  

5.13 Faturalı aboneliklerde abone internet kul-
lansin veya kullanmasin her ay fatura kesim tari-
hinde fatura kesilir .Abone Online islemler veya 
ödeme noktalardan faturaların eksiksiz ödeyece-
ğini kabul,beyan ve taahhüt eder. 
5.14 CPE MÜLKİYETİ TEPENET’E AİT abone-
liklerin iptali söz konusu olduğunda ABONE çagri 
merkezinden (0850 840 0022 ) veya yazili olarak 
TEPENET’e bildirmek zorundadir . Iptal isleminin 
gerçeklesmesi için abone son faturasini  ödemeli 
ve EMANET olarak takilan tüm cihazlar TEPE-
NET’e iade edilmelidir .Cihazlarin iade edilme-
mesi durumunda güncel fiyatlardan baglanti an-
teni (CPE )ücreti aboneden tahsil edilecektir .  
5.15 TEPENET sistem kurulumunu hazirlayip ça-
lisir vaziyette ABONE ‘ye teslim edecektir. 
5.16 TEPENET teknik servisi KABLOSUZ ABO-
NELİK sistem kurulumu sirasinda ABONE ile be-
raber kurulum yapacak ve kablolarin geçecegi 
yerleri tespit edecek ABONE onayi ile tesisati ha-
zirlayacaktir. ABONE gözetiminde yapilacak olan 
sistem kurulumu sonrasinda dogabilecek olum-
suzluklardan ( 3. Sahislar dahil ) Abone sorumlu-
dur. 
5.17 Birden fazla abone bulunan KABLOSUZ 
merkezi sistem bulunan binalarda  sisteme her-
hangi bir sekilde zarar gelmesi halinde bu zarari 
karsilamakta  Abone ( ler ) ayri ayri sorumludur.          
5.18 ABONE’nin ariza kaydinin alinmasi duru-
munda arizanin alindigi saat itibari ile 48 saat için 
de teknik sorun giderilmeye çalisilacaktir. 48 saat 
içinde giderilemeyen arizalarda her 24  saatlik 
zaman dilimi için abonenin hesabina 1 ( bir ) gün 
eklenecektir.  
5.19.ABONE’nin gerekli kosullari (adresin kapali 
olmasi, adreste 18 yasindan büyük birininbu-
lunmamasi, adresin yetersiz veya yanlis ol-
masi, ankastrenin bulunmamasi, arizali ol-
masi veyastandartlara uygun olmamasi gibi) 
saglamamasi nedeniyle baglantinin gerçeklestiri-
lememesinden, TEPENET sorumlu degildir 
5.20 .TEPENET, ALTYAPI SAĞLAYICI temin 
ettigi XDSL sistemleri üzerinden verdigi HIZ-
MET’lerden ABONE’nin yararlanmasini sagla-
yacak, ABONE, bu HIZMET’lerin karsiligiola-
rak TEPENET TARIFE’sinde belirlenen ücret-
leri ödeyecektir. ABONE, müsteri hizmetlerini 
arayarak veya internet araciligiyla XDSL HIZ-
METI talebinde bulunmasi halinde, talebini 10 
(on) gün içerisinde yazili olarak TEPENET’e 
bildirecek, TEPENET yazili talebinin kendisine 
bildirim yapildigi tarihten itibaren 72 saat içe-
risinde ilk baglantiyi gerçeklestirecektir. 
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5.21.ABONE, TEPENET  tarafindan yazili yapil-
masi istenen bildirimleri yazili olarak, müsterihiz-
metlerini arayarak veya internet araciligiyla yap-
tigi bildirimleri ise 10 (on) güniçerisinde yazili ola-
rak TEPENET’e sunmakla yükümlüdür. Süre-
sinde bildirimdebulunulmamasi halinde istek is-
lemden kaldirilir. TEPENET tarafindan sifre kulla-
nimina veyaelektronik islem kayitlarina yönelik 
uygulamalara geçildiginde, bu bildirimlerin usu-
lündeABONE’ye bilgi verilerek degisiklige gidile-
bilecektir. TEPENET, ABONE’nin isteginin müc-
birsebepler veya teknik imkansizliklar nedeniyle 
karsilanmamasindan sorumlu degildir. 
5.22.ABONE, adres degistirme, nakil, unvan 
degisikligi, IP numarasi degisikligi ve kullani-
cikimligi degisikligi gibi isteklerini yazili ola-
rak TEPENET’e bildirecektir. ABONE’nin abo-
nelikten vazgeçme isteminde bulunmasi halinde 
ise, bu istegini yazili olarak veya müsterihizmetle-
rini arayarak ya da internet araciligiyla TEPE-
NET’e bildirme hakki vardir. Müsterihizmetleri 
aranarak veya internet araciligiyla TEPENET’e 
bildirilen abonelikten vazgeçmeistemleri karsi-
sinda, XDSL hatti, bildirimin yapildigi gün haber-
lesmeye kapatilacaktir. ABONE,müsteri hizmetle-
rini arayarak veya internet araciligiyla yaptigi bil-
dirimi  10 (on) gün içerisinde yazili olarak TEPE-
NET’e iletmekle yükümlüdür. Bu süreiçerisinde 
yazili bildirimde bulunulmamasi halinde, Söz-
lesme, TEPENET tarafindanfeshedilmeyecek ve 
XDSL hatti haberlesmeye açilarak, abonelik de-
vam ettirilecektir.Abonelikten vazgeçme istemi-
nin, sadece yazili sekilde bildirilmesi veya inter-
net araciligiylaya da müsteri hizmetleri birimi ara-
narak iletildikten sonra 10 (on) gün içerisinde ya-
zilisekilde TEPENET’e sunulmasi üzerine, 
ABONE’nin kimligini ispatlamasi kosuluyla, is-
buSözlesme feshedilecektir. TEPENET, 
ABONE’nin aboneligine son verme yönündeki ya-
zili talebinin kendisine ulasmasindanitibaren 7 
(yedi) gün içerisinde talebi yerine getirecek ve 
isbu Sözlesme’nin sona erdigini, yinebu süre içe-
risinde, ABONE’ye yazili olarak bildirecektir.Söz 
konusu bildirimden sonra TEPENET, varsa, ka-
lan alacaklari için ABONE’ye faturagönderecektir. 
TEPENET, ABONE’ye son faturasini gönderir-
ken, varsa, kullanilmayan süreye ait ücretleri 
ABONE’nin fatura borcundan düsecek ve kalan 
tutari 15 (onbes) gün içerisindeABONE’ye iade 
edecektir. 
5.23.ABONE tarafinda XDSL hattina baglana-
cak cihazlarin Telekomünikasyon Kurumuta-
rafindan onaylanmis olmasi gerekir. TEPE-
NET, gerekli hallerde ABONE cihazlarininteknik 

vasiflarini kontrol edebilecektir. ABONE, kontrole 
izin vermek ve gerekli kolayligigöstermekle yü-
kümlüdür. Onaysiz cihaz kullanildiginin tespiti ha-
linde, onaysiz cihaz onaylicihaz ile degistirilin-
ceye kadar, XDSL hatti TEPENET tarafindan ha-
berlesmeyekapatilacaktir. Onaysiz kullanilan ci-
hazlardan kaynaklanan aksakliklardan TEPENET 
sorumlu olmadigi gibi, ortaya çikan zarar 
ABONE’den tahsil edilecektir. 
5.24.ABONE’nin hile veya muvazaa yoluna sa-
parak XDSL hatti ile ilgili herhangi bir islem-
yaptirdiginin anlasilmasi halinde, hileli veya 
muvazaali islemle ilgili her türlü sözlesmege-
çersiz sayilacak ve TEPENET isbu Söz-
lesme’yi tek tarafli olarak yazili bildirimiyle-
feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolayi 
ABONE herhangi bir hak ve tazminattalebinde 
bulunamayacaktir. 
5.25.TEPENET ile ABONE arasinda düzenlene-
cek bütün evrak ve sözlesmeler için vergi,re-
sim,harç ve fonlar, yasalarin yükümlü kildigi TA-
RAF’ça karsilanacaktir. Yasalarla böyle birbelirle-
menin yapilmadigi durumlarda ise, TEPENET ile 
ABONE arasinda düzenlenecekbütün evrak ve 
sözlesmelerden kaynaklanan vergi, resim, harç 
ve fonlar ABONEtarafindan karsilanacaktir. 
5.26.Teknolojik gelismeler ve hukuki düzenleme-
lerden kaynaklanan nedenlerle, TEPENET, 
XDSLHIZMETI’ni ve bu HIZMET üzerinden veri-
len katma degerli servisleri uygulamaya al-
mak,degisiklik yapmak, kaldirmak veya yenile-
mek hakkina sahiptir. Bununla birlikte, TEPE-
NET’in,yetkili merciin belirledigi sinirlar içerisinde 
kalmak kaydiyla, TARIFE’lerinde degisiklik yap-
mahakki bulunmakta olup, TEPENET, bu degisik-
likleri yürürlüge girmeden önce, ABONE’lerinedu-
yuracaktir. 
5.27.TEPENET, kendisi tarafindan belirlenen 
ve usulüne uygun biçimde duyurdugu sebep-
lernedeniyle, aylik fatura tarihinden önce be-
lirlenen miktardaki haberlesme bedelini, 
araödeme adi altinda ABONE’den talep edebi-
lecektir. 
5.28.Ulusal numaralandirma planinda degisik-
lik yapilmasi ya da mücbir sebeplerin varligi-
halinde, TEPENET, 1 (bir) ay öncesinden 
ABONE’yi bilgilendirmek kaydiyla, XDSL nu-
marasinidegistirebilecektir. 
5.29 TEPENET, ABONE’nin basvuru sirasinda 
verdigi kisisel bilgiler ile ibraz ettigi belgelerindog-
rulugunu kontrol amaci ile ilgili kuruluslara basvu-
rarak ABONE hakkinda bilgiedinebilecektir. Ibraz 
edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlis 
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oldugunun tespitedilmesi durumunda ve TEPE-
NET tarafindan gerekli görülen hallerde, ABONE 
beyanindave taahhüdünde belirtilenlerin aksine 
bir hususun tespit edilmesi üzerine, TEPENET 
tektarafli olarak, yazili bildirimiyle Sözlesme’yi 
feshedebilecektir. 
5.30.Bina içi dagitim sebekesinin (ankastre) 
standartlara uygun olarak yapimi ile bakim 
veonarimi ABONE sorumlulugundadir. 
ABONE’nin bu konudaki yükümlülügünü yeri-
negetirmemesi nedeniyle meydana gelecek 
aksakliklardan dolayi, TEPENET sorumluluk 
kabuletmez.  
5.31.TEPENET’in teknolojik gelismeler parale-
linde teknik hizmetlerde yapacagidegisikliklerden 
dolayi ABONE’nin kullandigi ve TEPENET tara-
findan kurulumuyapilmamis olan cihaz ile degisik-
lik gerektiginde, yeni cihaz temininden ABONE-
sorumludur. 
5.32.ABONE, TEPENET’in gerekli altyapiyi kur-
masi halinde, TEPENET’ten aldigi tüm hizmetle-
retek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden 
fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi ha-
linde,faturada hizmetlerin bedeli ayri ayri gösteri-
lecektir. 
5.33.ABONE’nin vefati halinde XDSL HIZ-
METI’nin veraseten devir tescil islemitamamla-
nincaya kadar, mirasçi/mirasçilar, bu Sözlesme 
hükümlerini yerine getirmekleyükümlüdür. 
5.34.Mücbir sebep halleri, alt yapi saglayicinin 
sebeke bakim onarim çalismalari, isletmeari-
zalari, ABONE’lerin veya üçüncü kisilerin hi-
leli bir biçimde hatlari bloke etmeye çalisma-
larive hukuki düzenlemelerden veya isbu Söz-
lesme’den kaynaklanan sebepler basta olmak 
üzere,TEPENET’in kusurundan kaynaklanma-
yan nedenlerle, saglanan HIZMET kismen 
veya tamamen,geçici veya sürekli olarak du-
rabilir. TEPENET, belirtilen durumlarin ya-
ninda, kendisinin bir baskakurum veya kuru-
lustan aldigi hizmetlerde olusan aksamalar 
veya üçüncü sahislarla kurum veyakurulusla-
rin sebep oldugu hizmet sürekliligini veya te-
sisini engelleyen etkenler nedeniyleHIZMET’in 
saglanamamasindan ve altyapida meydana 
gelen ariza ve aksakliklar nedeniyleinternet 
erisiminde yasanacak performans problemle-
rinden ve kayiplarindan da sorumlu degil-
dir.ABONE, söz konusu hallerde TEPE-
NET’ten herhangi bir hak ve tazminat talebin-
debulunamayacaktir. 
5.35.ABONE, isbu Sözlesme’den dogan abo-
nelik hakkinin sadece kendisine ait oldu-
gunu,bu hakkin kullanimina iliskin özel ve 

gizli sifresini ve kullanici adini, kullanici kodu-
nubaskasina kullandiramayacagini ve devre-
demeyecegini, baskasi tarafindan ögrenilme-
süphesi bile olsa derhal degistirecegini, aksi 
takdirde yapilan tüm islemlerin sorumlulugu-
nun kendisine ait olacagini, söz konusu sifre 
ve kodlarin kendisi tarafindankullanilmadigi 
iddiasinda bulunamayacagini kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 
5.36 ABONE’nin TEPENET’e olan ve baska bir 
hizmetten kaynaklanan borcunu ödememesiduru-
munda, XDSL talebi, ancak söz konusu borç 
ödendikten sonra degerlendirmeyealinacaktir. 
5.37.ABONE, adina kayitli XDSL HIZMETI’ni 
amaci disinda kullanamaz. TEPENET’inyazili izni 
olmadikça baskalarina kullandiramaz. Aksi tak-
dirde, TEPENET tek tarafli olarak,yazili bildiri-
miyle Sözlesme’yi feshetmeye ve gerekli hukuki 
prosedürleri gerçeklestirmeyeyetkilidir. 
ABONE’nin XDSL HIZMETI’ni baskalarina kullan-
dirmasi, borç ile ilgiliyükümlülüklerini ortadan kal-
dirmaz. 
5.38.TEPENET, ABONE’ye ait bilgileri 
ABONE’nin yazili onayi olmadan üçüncü sahis-
lara veremez. TEPENET, yasalarla belirlenen 
hallerde istenilen bilgileri yetkili kilinan kisi ve ku-
ruluslara vermekle yükümlüdür. 
5.39.ABONE, XDSL HİZMETİ’ni sadece bağ-
lantı adresinde kullanım hakkına sahip olup, 
bağlantı adresi dışında üçüncü şahıslara, de-
neme amaçlı dahi olsa, kullandıramaz. 
5.40.ABONE, TEPENET'in ve alt yapı sağlayı-
cının bilgisi dışında XDSL erişim hızı ve/veya 
erişim hattı üzerinde ek ve/veya değişiklik ya-
pamaz. Bu şekilde ek ve/veya değişiklik tespit 
edildiğinde, devre alt yapı sağlayıcısı tarafın-
dan kapatılabilir, sakıncalı görülen ek ve deği-
şiklikler kaldırılabilir. Bu durumda, ABONE, 
TEPENET’in sorumlu olmadığını ve altyapı 
sağlayıcısı tarafından TEPENET’in sorumlu 
tutulması halinde doğacak her türlü zarar ve 
ziyan ile yapılan her türlü masrafı tazmin ede-
ceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
5.41. TEPENET, sadece bina ankastresine ka-
dar olan hat arızaları konusunda servis vere-
cek olup, bina içerisindeki bağlantı(lar), mo-
dem ve KİŞİSEL BİLGİSAYAR ayarlarından 
sorumlu değildir. 
5.42. ABONE, internet ortamındaki haber 
gruplarında ve sohbet ortamlarında göndere-
ceği elektronik posta mesajlarında kanunlara 
veya ahlaka aykırı herhangi bir amaç güden 
toplu tanıtım, postalama ve benzeri aktivite-
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lerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasa-
dışı, toplum ve ahlak anlayışına ters içerikler 
barındıran mesajlar gönderemez. Diğer 
ABONE’lerin haklarının ihlal edildiği bu tür 
durumlarda, bu Sözleşme, TEPENET’in tek ta-
raflı yazılı bildirimiyle feshedilir. 
5.43.ABONE internet erişim hizmetinden ya-
rarlanırken, başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ti-
caret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, 
patent hakları gibi fikri ve sınai haklara ilişkin 
mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hu-
kuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal etme-
meyi işbu Sözleşme ile kabul etmiştir. 
5.44.ABONE, internet ortamında izne tabi 
alanlara (ulusal, uluslararası, devlet ve/veya 
özel kuruluşların gizli bilgi ve dokümanlarının 
bulunduğu ya da benzer nitelikte içeriğe sa-
hip alanlar), izinsiz olarak girmemeyi ve bu 
alanlarda herhangi bir işlem yapmamayı kabul 
ve taahhüt eder.  
5.45..ABONE tarafında cihazın temin edileme-
mesi, binanın hazır olmaması gibi nedenlerle 
yararlanmaya hazır halde bulunan hizmetten 
yararlanılmaması durumunda tüm sorumluluk 
ABONE’ye aittir. Söz konusu hallerde, TEPE-
NET, ABONE’den TARİFE’sindeki ücreti al-
maya başlayacaktır. 
5.46.ABONE fatura kesim tarihinden başlaya-
rak 5 gün içerisinde faturasını ödemeyi taah-
hüt eder.Aksi halde internet erişimi kısıtlana-
caktır. HİZMETİn  fatura tutarının sonödeme 
tarihine kadar ödenmemesi halinde, TEPE-
NET, son ödeme tarihini takip eden üçüncü 
günden itibaren XDSL HİZMETİ’ni haberleş-
meye kapatmaya ve işbu Sözleşme’yi tek ta-
raflı olarak, yazılı bildirimle feshetmeye yetki-
lidir. 
6.GERÇEKLESTIRILMESI YASAK EYLEMLER 
6.1 Spam gönderimi; Alicinin istegidisinda toplu 
veya ticari amaç tasiyan mesajlarin internet yo-
luylagönderimidir. Spam gönderimi, verilen hiz-
mete olan güveni zedeledigi gibi, aynizamanda 
TEPENET altyapisinda asiri yüklemelere sebep 
olarak, müsterilere saglananservislerde aksama-
lara sebep olabilmektedir. 
6.2 Fikir ve Sanat Eserlerine YönelikSuçlar: Kisi 
ve/veya kurumlara ait telif haklari, tescilli marka-
lar,servis markalan, ticari sirlar, yazilim korsanligi 
ve patent haklarina karsiislenebilecek ve "Fikir ve 
Sanat Eserleri Yasasi", "MarkalarYasasi", "Türk 
Ticaret Yasasi", "Patent HaklarininKorunmasi 
Hakkindaki Yasa" .kapsaminda suç teskil edecek 
davranislar ileayrica, kisisel haklara ve özel ha-
yata tecavüz içeren davranislar bukapsamdadir. 

6.3 Genel ahlaka ve geleneklere aykiridavranis 
ve yayinlar, saldirgan ve tehditkar davranislar, di-
ger bilgisayar veaglara yasadisi yollarla veya yet-
kisiz girisim, virüs, kurtçuk, truva ati vb.zarar veri-
cilerin dagitimi ile ilgili eylemler ve diger yasadisi 
eylemler. 
6.4 Diger yasadisi eylemler: Buradabelirtilmeme-
sine ragmen, yürürlükteki yasalara aykiri ve suç 
teskil eden hertürlü eylem. 
7. ISBU SÖZLESME NIN SÜRESI 
İsbu sözlesme, taraflarca imzalandigi tarihten iti-
baren yürürlüge girer. Is busözlesme maddele-
rinde herhangi aksi bir süre bulunmamasi halinde 
taraflardanbiri tarafindan yazili olarak feshedilin-
ceye kadar yürürlükte kalir. 
7.2.Bu Sözleşme’nin ABONE’nin Söz-
leşme’den doğan yükümlülüklerini yerine ge-
tirmemesi nedeniyle TEPENET tarafından fes-
hedilmesi durumunda, ABONE’den peşin ola-
rak tahsil edilen aylık ücretler iade edilmeye-
cektir. Fesih tarihine kadar tahakkuk ettirile-
cek tutarlar ile fesih tarihinden tahsil edile-
ceği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. 
Merkez Bankasının kısa vadeli avanslara uy-
guladığı değişen oranlarda avans faizi 
ABONE’den tahsil edilecektir. Tahsili gereken 
ücret ABONE tarafından rızaen ödenmediği 
takdirde, hükmen tahsil edilecektir. 
8-SÖZLEŞME’NİN FESHİ  
8.1.Sözleşme’de yazılı olan mükellefiyetleri 
yerine getirmeyen TARAF, Sözleşme’ye aykırı 
davranmış olur ve diğer TARAF’ça Sözleşme 
feshedilebilir. İşbu Sözleşme’yi, TARAF-
LAR’dan birinin herhangi bir sebeple feshet-
mesi durumunda, TARAFLAR, TEPENET ka-
yıtlarına göre doğmuş ve doğabilecek tüm 
borçları ödemekle yükümlüdür.  
 
9. GIZLILIK ve KISISEL VERILERIN KORUN-
MASI 
TARAF’lar, isbu SÖZLESME’nin ve SÖZ-
LESME’ye bagli hizmetlerin ifasi kapsamindabir-
birleri hakkinda ögrenecekleri her türlü gizli bilgiyi 
yasal bir zorunlulukolmadikça üçüncü kisilere 
açiklamamayi ve istihdam ettikleri yardimcikisile-
rinin de bu hususa uymalarinin saglanmasi için 
ellerinden gelen önlemlerialmayi ve gerek SÖZ-
LESME yürürlükte bulundugu sürece ve gerek 
sona erdikten sonrasaglayacaklarini kabul ve ta-
ahhüt etmislerdir. TARAF’lardan hiçbiri diger TA-
RAF’in önceden yazili onayi olmaksizin,herhangi 
bir tanitim veya yayimda diger tarafin (veya her-
hangi tesebbüsün)ticari markalarin, ticari isimlerin 
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veya diger unvanlarini kullanamaz. TEPE-
NET,6698 sayili Kisisel Verilerin Korunmasi 
Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kisiselverile-
rin güvenli sekilde muhafazasini ve hukuka 
uygun olarak islenmesinisaglamak için ge-
rekli tedbirleri almaktadir. Kisisel veriler, isbu 
SÖZLESME’ninifasi amaci ile ancak bunlarla 
sinirli olmaksizin, Kanun’a ve ilgili mevzuata-
uygun olarak islenebilmektedir. ABONE, isbu 
SÖZLESME’ye iliskin olarak 6698Sayili Kisisel 
Verilerin Korunmasi Kanunu dahil olmak 
üzere kisisel verilerinkorunmasina iliskin tüm 
uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, ku-
rallarauydugunu ve sözlesme sona erse dahi 
uymaya devam edecegini ve bunlarin ihlale-
dilmesine sebep olmayacagini taahhüt ve ga-
ranti eder.  
10.MÜSTERI DESTEK HIZMETLERI  
ABONE,HIZMET’e iliskin karsilasacagi sorunlar 
için Çagri merkezinden  ( 0850 840 00 22 )mesai 
saatleri içerisindeMüsteri Hizmetlerine ulasabilir. 
ABONE, 7 gün 24 saat Network Çagrimerkezini  ( 
0850 840 00 22 ) arayarakkayit açtirabilir. TEPE-
NET, kendinden kaynaklanan sorunlara müda-
hale ederek, çözümsaglayacaktir. Ayrica TEPE-
NET, iyi niyet çerçevesinde ABONE tarafinda 
olusanproblemler için de uzaktan yardimci ola-
caktir.  
TEPENET,ABONE’nin kullanicilarindan, aktif ci-
hazlardan kaynaklanan güvenlikproblemlerinden 
sorumlu tutulamaz.  
TEPENET,gerekli olan durumlarda teknik konfi-
gürasyon degistirme hakkini sakli tutar. 
TEPENETtarife/paket içeriginde ve tarifelerde de-
gisiklik yapma hakkina sahiptir. ABONEtarife bil-
gilerini ve tarifeler hakkindaki degisiklikleri online 
islemmerkezinden ve TEPENETMüsteri Hizmet-
leri’nden her zaman ögrenebilir. TEPENET tara-
findanyapilacak tarife ve fiyat degisiklikleri 
ABONE’ye faks, e-posta ,SMS veya benzeri ka-
nallarladegisiklik yürürlüge girmeden önce duyu-
rulur. Bu fiyatlamalar  takip eden ay faturalarina 
yansitilacaktir.ABONE, bildirilen degisikligi kabul 
etmeyerek, sözlesmeyi fesih etme hakkinihaizdir. 
11. DEVIR 
 ABONE, isbuSÖZLESME’den dogan hak ve yü-
kümlülüklerini ve alacaklarini dogrudan, dolayli-
veya tamamen veya kismen, TEPENETyaziliizni 
olmaksizin üçüncü kisilere devir veya temlik ede-
mez.   
12. İSBUSÖZLESMENIN TARAFLARCA KA-
BULÜ 

işbu Sözleşme, biri ABONE’ye verilmek üzere 
2 (iki) nüsha 7 SAYFA olarak ..../..../..... tari-
hinde  akdedilmiştir.  
 
Bu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Söz-
leşme’de yer alan tüm maddeleri okudum, ay-
nen kabul ettim.  
 

 
 
 
 

MÜSTERI BILGILERI  

Basvuru Tarihi :  
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