
1

NİDA TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş. TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Taraflar

B�r tarafta Yakuplu Mahalles� Hürr�yet Bulvarı No:1 SkyPort Res�dence Kat:25 No: 203
Beyl�kdüzü/İstanbul adres�nde muk�m NİDA TELEKOMÜNİKASYON H�zmetler� A.Ş. (Kısaca NİDA
TELEKOM olarak anılacaktır.) �le d�ğer tarafta ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….………….…. adres�nde muk�m 

………………………………………………………………………………(Kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır.)

aşağıda bel�rt�len şek�l ve şartlarda tam b�r anlaşmaya varmışlardır.

Madde 2. Tanımlar

İşbu sözleşmede geçen ve aşağıda bel�rt�lmeyen �fadeler �lg�l� mevzuatta tanımlandıkları şek�lde 
anlaşılacaktır.
Müşter�: NİDA Telekom’dan sadece meslek� veya t�car� amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel k�ş�d�r.
Sab�t telefon H�zmet� (STH) / H�zmet �şletmec�lere a�t her türlü telekomün�kasyon şebekes� ve altyapısı 
üzer�nden her türlü teknoloj�y� kullanarak ses traf�ğ�n�n şebeke �ç�, şeh�r �ç�, şeh�rlerarası, uluslararası 
şebekelere �let�lmes�,
D�ğer Operatörler: NİDA Telekom ve Türk Telekom dışında kalan d�ğer telekomün�kasyon
operatörler�d�r.
Türk Telekom: Türk Telekomün�kasyon H�zmetler� A.Ş.’d�r.
Bay�/ Çözüm Ortağı/ İş Ortağı: NİDA Telekom �le arasındak� özel anlaşma kapsamında, NİDA
Telekom tarafından ver�len yetk�lerle sınırlı kalmak üzere, müşter�l�k �şlemler�n� yapmak üzere 
yetk�lend�r�len k�ş� ya da kurumdur.

Madde 3. Konu

İşbu sözleşmen�n konusu; Müşter�’ye tahs�s telefon numaraları üzer�nden NİDA Telekom tarafından 
ver�lecek Sab�t Telefon H�zmetler�’ne �l�şk�n şartlar �le tarafların hak ve yükümlülükler�n�n 
düzenlenmes�d�r.
Sözleşme konusu h�zmetler ulusal ve uluslararası kal�te ve standartlar �le B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m 
Kurumu tarafından bel�rleneb�lecek h�zmet kal�tes� parametreler�ne uygun olarak ver�lecekt�r.

Madde 4. Müşter�n�n Hak ve Yükümlülükler�

Müşter�, bu sözleşmede yer alan b�lg�ler�n doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşter� 
beyan ett�ğ� b�lg�lere a�t değ�ş�kl�kler� derhal NİDA Telekom’a b�ld�recekt�r. Aks� takd�rde NİDA
Telekom kayıtlarında yer alan b�lg�ler geçerl� olacaktır.
Müşter�’n�n STH almak �ç�n �ht�yaç duyulan telefon, s�stem altyapısına sah�p olması gerek�r.
4.1. Müşter�, NİDA Telekom tarafından kend�s�ne ver�lecek Müşter� kodu ve Müşter� ş�fres� �le 
yapacağı tüm �şlemler�n kend� sorumluluğunda olduğunu, bu b�lg�ler�n 3.şahısların el�ne 
geçmes�nden kaynaklanan her türlü kanun� yaptırım, tazm�nat, ceza� muamelelerden ve/veya 
oluşacak zarar ve z�yandan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekted�r.
4.2. Müşter�’n�n sözleşmede yazılı telefon numarası, ad/unvan, adres, meslek vb. k�ş�sel b�lg�ler� 
NİDA Telekom tarafından hazırlanab�lecek olan telefon rehber�ne (Müşter�lerce ulaşılab�l�r ve/veya 
kamuya açık) kayded�leb�l�r. Müşter� �sted�ğ� zaman, b�lg�ler�n�n rehberde düzelt�lmes�n�, tey�t 
ed�lmes�n� ve/veya çıkarılmasını talep etmek hakkına sah�pt�r.
4.3. H�zmet kapsamında kullanılan Müşter� c�hazları BTK tarafından onaylanmış ve NİDA Telekom 
altyapısına uygun olmalıdır. NİDA Telekom her zaman söz konusu c�hazların uygunluğunu kontrol 
edeb�l�r, yen� c�haz öner�s�nde bulunab�l�r. Müşter� kontrole �z�n vermek ve gerekl� kolaylığı 
göstermekle yükümlüdür. NİDA Telekom �şbu madden�n Müşter� tarafından �hlal ed�lmes� hal�nde 
h�zmetler� durdurma hakkına sah�pt�r.
4.4. Müşter� adres değ�şt�rme, dev�r, numara değ�ş�kl�ğ�, nak�l ve unvan değ�ş�kl�ğ� ve �ptal taleb�n� 
faks ve e-posta aracılığı �le NİDA Telekom’a b�ld�recekt�r. Müşter� NİDA Telekom tarafından yapılması 
�stenen b�ld�r�mler� yazılı olarak veya �nternet aracılığıyla yaptığı b�ld�r�mler� 5 (beş) �şgünü �çer�s�nde 
yazılı olarak b�ld�rmekle yükümlüdür. Süres�nde b�ld�r�mde bulunulmaması hal�nde �stek �şlemden 
kaldırılır.
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4.5. Telekom tarifesine göre 

4.6. layarak, 

4.7.
riterlere uymakla yükümlüdür. Aksi halde 

4.8.

4.9. Telekom aksi 

linde 
4.10. Telekom

önce fesih edilmesi durumunda gayri kabili rücu olarak derhal 
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11. ya

Telekom’un hizmetlerini durdurma, a

sorumlu tutulamaz.
4.12.

fesih edebilece Telekom, bu tür 

4.13.

4.14. Telekom gerekse 
yasal ihtiyaçlardan kaynaklanan her türlü belgeyi eksiksiz ve z
4.15.

Telekom’dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talep 

4.16.

Telekom’a olan tüm borç ve 

için bu hüküm uygulanmaz.
4.17. Telekom’

4.18.

4.19. Telekom’un 
Telekom, 

feshedebilecektir.
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Madde 5. Telekom’un Hak ve Yükümlülükleri

5.1.
Telekom sabit Telefon Hizmetleri tarifesinde 

belirlenen ücretleri ödeyecektir.
5.2.

5.3.

5.4.

fatura bedelini hiçbir itiraz 

5.5.

5.6. erce dinlenmesi, 

5.7. den kaynaklanan 
Telekom bu 

hareketleri sebebiyle ya da yasal sebeplerle ya da Telekom’un elinde olmayan nedenlerle, 
mücbir sebeplerle STH geçici olarak ya da tamamen durabilir. Telekom’un bu durumda hiçbir 

5.8. DA
5.9.

verilmesine

5.10.
halinde,

5.11. Telekom, Türk Telek

v
5.12.

5.13.

5.14.

hiptir.
5.15.

5.16. fiyatlarda 

Madde 6. Süre
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Madde 7. Fesih

7.1.

Telekom, bu hallerde ilgi sistemi kapatma durdurma yetkisine haizdir.
7.2.

ri 
Telekom herhangi bir 

7.3.

talebine hak kazanmaz.
7.4.
ilgili yükümlülükleri ort
7.5.

7.6.

Madde 8. Ücret ve Ödemeler

8.1. Telekom 
-posta vb. 

bedelini 
8.2.

öde

Telekom’a ö

ödeme tarihini geçen ödemeler için, 

8.3.
ksik bilgi 

k fatura 
apmakla mükelleftir. Fatura eline 

ni, 
taahhüt eder.

Madde 9. Gizlilik
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Taraflar, �şbu sözleşmen�n �fası kapsamında b�rb�rler� hakkında öğrenecekler� her türlü g�zl� b�lg�y� 
yasal zorunluluk olmadıkça üçüncü k�ş �lere açıklamamayı ve �st�hdam ett�kler� yardımcı k�ş�ler�n�n 
de bu hususa uymalarının sağlanması �ç�n eller�nden gelen önlemler� almayı ve gerek sözleşme 
yürüklükte bulunduğu sürece ve gerek sona erd�kten sonra en az 3 (üç) yıl b�rb�rler�n�n sorumlu 
şahısları aleyh�nde herhang� b�r beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etm�şlerd�r. Aynı husus bu 
sözleşme ve hükümler� hakkında da geçerl�d�r.

Madde 10. D�ğer Hükümler

İşbu sözleşme ve uygulanması �le �lg�l� olarak yapılacak her türlü �hbar ve �htarlar alındısı tey�t 
ed�lmek şartı �le faks, taahhütlü mektup veya noter mar�fetler�yle tarafların, �şbu sözleşmede yaz ılı 
adresler�ne gönder�lecekt�r. Taraflar �şbu adresler�nde meydana gelecek değ�ş�kl�kler� d�ğer tarafa 5 
(beş) �ş günü �ç�nde yazılı olarak b�ld�rmed�kler� takd�rde, esk� adresler�ne yapılacak tebl�gatların 
geçerl�, usulüne uygun ve kend�ler�ne yapılmış sayılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
10.1. Müşter�, NİDA Telekom tarafından taşıma taleb�nde bulunduğu tüm numaralar �ç�n 
sözleşmen�n tüm maddeler�n� kabul etm�ş sayılır.
10.2. İşbu sözleşmen�n uygulanmasından doğab�lecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul
Mahkemeler� ve İcra Müdürlükler� yetk�l�d�r.
10.3. İşbu sözleşmeden ve uygulanmasından doğacak damga verg�s�, d�ğer resm� ve harçlar 
konusunda tarafların her b�r� kend� sözleşme nüshasına �l�şk�n ödemey� yapmakla mükelleft�r.
10.4. İşbu sözleşmede ve ekler�nde yapılacak her türlü değ�ş�kl�k, taraflarca karşılıklı 
�mzalanmadıkça geçerl� added�lmeyecekt�r.

Madde 11. Mücb�r Sebep Haller�

Mücb�r sebepler; sözleşmen�n yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, taraflarca 
öngörülmeyen ve tarafların kontrolü dışında gel�şen ve yükümlülükler� yer�ne get�rmeler�n� 
engelleyecek nedenler �le genel grev, lokavt, savaş, terör�st hareketler, deprem, sel, doğal afetler, 
yangın ve benzer� hallerd�r. Aşağıda bel�rt�len durumlar ve mücb�r sebepler kapsamında ver�len 
h�zmette oluşacak aksamalarda NİDA Telekom sorumlu olmayacaktır. Bu durumların devamı 
müddet�nce taraflardan h�çb�r� d�ğer tarafın ed�n�m�n� yer�ne get�rememes�nden dolayı herhang� b�r 
tazm�nat veya hak taleb�nde bulunamaz.
11.1. NİDA Telekom’un Müşter�’ye b�ld�rerek gerçekleşt�receğ� kurulum, bakım, destek ve düzenleme 
çalışmaları,
11.2. Müşter�’n�n kast veya �hmal�nden kaynaklardan arızalardan dolayı oluşacak kayıp ve zararlar,
11.3. NİDA Telekom omurgasından kaynaklanmayan, Türk Telekom ve/veya üçüncü şahıslardan 
kaynaklanan arıza, gec�kme vb. sorunlar,
11.4. H�zmete �l�şk�n kullanılacak c�hazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar,
11.5. Müşter� sorumluluğunda olan c�hazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar,
11.6. C�hazlar üzer�nde NİDA Telekom’un b�lg� ve onayı dışında, Müşter� veya üçüncü k�ş�ler 
tarafından yapılan konf�gürasyon değ�ş�kl�ğ�nden kaynaklanan sorunlar.

Mücb�r sebepler�n sona ermes�nden sonra sözleşmen�n uygulanmasına devam ed�lecekt�r. Ancak 
mücb�r sebepler 30 (otuz) günü aşan b�r sürede son bulmamışsa, Müşter�, sözleşmey� tüm borçlarını 
ödemek kaydı �le feshedeb�l�r.

Sözleşmen�n Yapıldığı Tar�h
11 (on b�r) madde ve 5 sayfadan oluşan �şbu sözleşme b�r� Müşter�’ye ver�lmek üzere … / … / 20....
tar�h�nde 2 nüsha olarak �mzalanmıştır.

MÜŞTERİ
Adres:

…………………………………..
……………………………………

Yakuplu Mahalles� Hürr�yet Bulvarı No:1 
Sky Port Res�dence Kat:25 No:203
Beyl�kdüzü / İSTANBUL

Verg� Da�res� :Beyl�kdüzü / İSTANBUL
Verg� Da�res�: Beyl�kdüzü
Verg� Numarası: 6310721056

Verg� Da�res� :
Verg� No         :

…………………………………........
.......................................................

NİDA TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.  




