
GÜVEN TELEKOM ABONE 

Yetkili imza Yetkili imza ve kaşe 

 

GÜVENTELEKOM SES HİZMETİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 

 
1. TARAFLAR 

 

İş  bu  sözleşme  GÜVEN  TELEKOM  BİLİŞİM  TEKNOLOJİLERİ SANAYİ  VE 

TİCARET LTD. ŞTİ. (aşağıda GÜVENTELEKOM olarak anılacaktır) 

ile.............................................................………………………………………(aşağıda ABONE 

olarak anılacaktır.) arasında ……/……../20…. tarihinde imzalanmıştır. 

2. TARAFLARIN İLETİŞİM BİLGİLERİ 

GÜVEN TELEKOM 
ADRES : Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Cad. Üntaş Rezidans A blok D:1 K:1 

Menteşe MUĞLA 

E-POSTA : info@guventelekom.net 

TELEFON : 0850 707 0404 

 

ABONE 

ADRES :......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
E-POSTA : 

TELEFON : 

 

Yukarıda sözleşmenin taraflarına dair adres ve iletişim bilgileri geçerli olup, herhangi bir 

adres değişikliği durumunda bu değişiklik karşı tarafa bildirilecek olup, aksi takdirde sözleşmede 

belirtilen adreslere yapılan tebligatların geçerli olacağını taraflar kabul ederler. 

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
İş bu sözleşme GÜVEN TELEKOM tarafından ABONEYE verilecek olan kurumsal ses 

(telefon) hizmetine (bundan böyle HİZMET olarak anılacaktır) ilişkin tarafların hak ve 

yükümlülüklerini düzenler. 

 

4. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI 

 

A. GÜVENTELEKOM’UN SORUMLULUKLARI 

 

1. GÜVENTELEKOM, ABONEYE sunduğu hizmet için uygulanacak tarifenin aboneye 

verilecek kullanıcı adı ve şifre ile web ara yüzünde görülmesini sağlayacaktır. 

2. Abone, arızaları yukarıda belirtilen Güven Telekom’un adres ve telefonuna ve 

destek@guventelekom.net elektronik posta adresine bildirebilecek olup, Güven 

Telekom’un verdiği hizmetten kaynaklanan arızaların bildirimi ile arızanın giderimi için 

gerekli destek sağlanacaktır. 

mailto:info@guventelekom.net
mailto:destek@guventelekom.net


GÜVEN TELEKOM ABONE 

Yetkili imza Yetkili imza ve kaşe 

 

B. ABONENİN SORUMLULUKLARI 
1. ABONE hizmetin sağlanması için gerekli her türlü cihaz ve yazılım kablolama ve yerel ağ 

kurulumu ile ilgili yatırımları kendisi yapacaktır. Bu iş ile ilgili tüm edimler sözleşme 

kapsamı dışındadır. ABONE tarafından gerekli yatırımların yapılmaması ve/veya daha 

sonra değişiklik yapılması gereken hallerde bu değişikliğin yapılmaması nedeni ile hizmetin 

sağlanamamasından doğacak zararlardan GÜVENTELEKOM’UN sorumlu olmadığını 

ABONE peşinen kabul ve beyan eder. Başka internet servis sağlayıcı üzerinden bağlı olan 

ABONE, internet servis sağlayıcı ile kendisi arasındaki bağlantılar üzerinde yapılması 

gereken her türlü ses önceliklendirmesinden kendisi sorumludur. 

2. ABONE hizmetin sağlanması için kendi tarafına kurulacak ve GÜVENTELEKOM’UN da 

onayladığı bir yönlendiricinin (router) ve /veya ağ geçidinin (gateway) satın alınması ve 

işletilmesi ile ilgili her türlü ücret ve masraftan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 

3. Yerel alan ağ (lan) problemleri, kablolama problemleri, santral problemleri gibi ABONE 

sorumluluğundaki cihazlardan kaynaklanan problemler ve ABONENİN dâhili problemleri 

ABONE sorumluluğundadır. 

 

5- SABİT ÜCRET, TARİFE, FATURALAMA VE ÖDEMELER 
1- GÜVEN TELEKOM tarafından aboneye tahsis edilen numaralar için ABONE, GÜVEN 

TELEKOM’A her bir numara için aylık 30,00 TL sabit ücret ve Her bir numara için bir 

defaya mahsus 160,00 TL aktivasyon ücreti ödeyecektir. 

2- Hizmete ilişkin ödemeler, GÜVEN TELEKOM hesaplarına yapılacak; faturalar ilgili ayı 

takip eden ayın ilk günü düzenlenerek GÜVEN TELEKOM tarafından ABONE’YE, 

elektronik posta / iadeli taahhütlü posta / kurye veya kargo yolu ile gönderilecektir. 

3- Abonenin dış aramalarını gerçekleştirmesi için uygulanacak tarife şudur. 

 

Yurt içi sabit telefon aramaları dakika ücreti : 0,065TL 

Yurt içi GSM aramaları için dakika ücreti : 0,126TL 

Yurt dışı 1. Kademe sabit hat aramaları için dakik ücreti : 0,100TL 

 

4- ABONELER, mevcut tarifelerine ilişkin bilgilerine GÜVEN TELEKOM tarafından 

kendilerine verilen kullanıcı adlarıyla şifreleri ile web ara yüzünden ulaşabileceklerdir. 

GÜVEN TELEKOM tarifede değişiklik olması durumunda, tarife değişikliği yürürlüğe 

girmeden 30 gün önce e-mail, arama ve/veya porta yolu ile ABONE’ ye bildirmek şartı ile 

tarifede değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

5- ABONE, GÜVENTELEKOM’un ücret değişikliği bildiriminden itibaren 30 gün içinde 

yazılı olarak bildirme koşulu ile ücreti değişen hizmeti almaktan vazgeçebilir. Aksi takdirde 

ABONE yeni ücretleri kabul etmiş sayılacak olup, GÜVEN TELEKOM ücreti değişen 

hizmetleri yeni belirlenen ücret üzerinden faturalayacaktır. 

6- GÜVEN TELEKOM diğer ülkelerin para birimleri cinsinden tarifelendirdiği hizmetler ile 

ilgili düzenlediği faturaları fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış kuru 

üzerinden Türk Lirasına çevirerek düzenler. 



 

6- GİZLİLİK 

TARAFLAR kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, 

dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacak ve paylaşmayacaktır. 

 

7- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ 

Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve sözleşme belirsiz süreli olup, sözleşmenin eki 

niteliğinde abone bir taahhütte bulunduğu takdirde taahhüt süresinin bitiminden önce en geç 30 

gün içinde yazılı olarak bildirimde bulunmak takdiriyle taraflar sözleşmeyi feshedebilirler. 

 
8- SÖZLEŞMENİN DEVRİ 

Taraflar, iş bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, karşı tarafın yazılı onayı 

olmaksızın üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecektir. Bu hükmün yasakladığı her türlü devir 

ve transfer hükümsüz olacaktır. 

 

9- ETKİLİ HUKUK ve UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına 

göre yorumlanacaktır. Bu sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta Muğla Mahkemeleri ve İcra 

Müdürlükleri yetkilidir. 

 
10-VERGİ 

İşbu sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harçlardan GÜVENTELEKOM 

tarafından ödenecektir. KDV ve ÖİV oranlarında hükümet kararlarına bağlı olarak meydana gelen 

değişiklikler ve yeni çıkabilecek olası vergi oranları ise ABONE tarifesine iş bu sözleşmenin 4. 

maddesine uygun olarak yansıtılacaktır. 

 

11-SÖZLEŞMENİN AKDİ VE DEĞİŞİKLİKLER 
İşbu sözleşme ……/……./20… tarihinde imzalanmış olup imza tarihinde yürürlüğe girer. 

Aslı GÜVENTELEKOM’DA kalmış olup bir sureti ABONE ’ye teslim edilmiştir. Sözleşmede 

yapılacak değişiklikler tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı ile mümkündür. 

 

 

 

GÜVEN TELEKOM ABONE 

 

Yetkili imza Yetkili imza ve kaşe 



 

 

GÜVEN TELEKOM ABONELIK VE SABİT ÜCRET KAMPANYASI 

TAAHHÜTNAMESİ 
 

Güven Telekom Bilişim Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti’ne, 

 

Abone olarak yararlanmak istemem sebebiyle ek 1 de belirtilen ..... sayfalık toplam ...... adet numara 

için ......./......./........ tarihli imzaladığım GÜVEN TELEKOM Abonelik Sözleşmesi ile işbu ..... (.....) 

sayfadan ibaret olan Taahhütnamenin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri inceleyerek 

kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile; 

 

1. Belirtilen numaralı hattımı Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla en az taahhüt süresi olan 

yirmi dört fatura dönemi boyunca kullanacağımı, 

2. İşbu Taahhütnameyi imzaladığım tarih itibarıyla Kampanya ’ya katıldığım hatlarım için taahhüt 

süresi boyunca tabi olduğum tarifenin sabit ücreti üzerinden indirimden faydalanacağımı ancak 

taahhüt süresinin bitimi ile veya herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda 

bu hakkın ortadan kalkacağını, aktivasyon ücretinin ve sabit ücretin güncel indirimsiz fiyatı 

üzerinden geriye dönük olarak ücretlendirileceğimi bildiğimi, 

3. Kampanya ‘ya tabi hatlarım ile Taahhütnameyi imzaladığım tarih itibariyle, Taahhütname süresince 

24 (yirmi dört) fatura dönemi GÜVEN TELEKOM tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi 

belirtilmedikçe başka bir GÜVEN TELEKOM kampanyasına katılamayacağımı, 

4. İmzaladığım ......./......./........ tarihli GÜVEN TELEKOM Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm 

hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda GÜVEN 

TELEKOM Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 

5. GÜVEN TELEKOM ’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya kampanyaya konu tarifelerde, 

Ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu, 

6. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; GÜVEN TELEKOM Tip Abonelik Sözleşmesi 

ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütnamedeki 

yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle GÜVEN TELEKOM tarafından feshedilmesi 

ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, 

devretmem, numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, bu taahhütnameye tabi 

hatlarımın işaretleyerek belirtiğim yukarıdaki tarifenin dışında herhangi bir tarifeye geçirmem veya 

kampanyadan çıkmam halinde, cezai şartın, işbu taahhütname kapsamında Kampanya’da kaldığım 

süre boyunca seçtiğim tarifenin aylık ücreti üzerinden tarafıma GÜVEN TELEKOM tarafından 

uygulanan kampanyaya özel indirimlerin toplanması suretiyle hesaplanacağını tutarın GÜVEN 

TELEKOM tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturaya yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen 

ödeyeceğimi, 

7. İşbu Taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 24 (yirmi dört) fatura dönemi 

süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini 

bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını, 

aşağıda verdiğim Abone Tebligat Adresi ile GÜVEN TELEKOM Tip Abonelik Sözleşmesi 

üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt 

ederim. 

 

Abone Ad, Soyad / Unvan : 

Abone Tebligat Adresi : 

Abone Elektronik Posta Adresi : 

Abone Yetkili İmza : 

İmza Tarihi :     /    / 201… 



 

EK-1 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Firma Ünvanı  

Firma Adresi  

Telefon  Fax  

 

E-posta 

Tüm bilgilendirmeler için ………………..…..……@.................. 

Teknik destek ve sistem bilgilendirmeleri için ………………..…..……@.................. 

Muhasebe ile ilgili bilgilendirmeler için ………………..…..……@.................. 
 

YETKİLİ KİŞİ 1 YETKİLİ KİŞİ 2 
 

Ünvan/Görev  Ünvan/Görev  

İsim  İsim  

Telefon (GSM)  Telefon (GSM)  

E-mail  E-mail  
 

SANTRAL BİLGİLERİ 

Agent/Kullanıcı sayısı:  

Santral tipi: 
(Kullanılacak 

hizmeti 

işaretleyiniz.) 

  Santral hizmeti almıyor   CRM hizmeti almıyor 

  Bulut santral   Gelişmiş CRM (TUR-X) 

Fiziki santral   Basit CRM 
 

ÖDEME PLANI 

Ödeme Türü: 
(Lütfen işaretleyiniz.) 

Yıllık Aylık 

Hizmet başlangıç tarihi: …../…./20…. Hizmet bitiş tarihi …../…./20…. 

 

YILLIK ÖDEME PLANINA GÖRE (Yıllık ödemeyi seçtiyseniz bu kısmı doldurunuz.) 

TUTAR  

KDV  

TOPLAM TUTAR  

ÖDEME TARİHİ  
 

AYLIK ÖDEME PLANINA GÖRE (Aylık ödemeyi seçtiyseniz bu kısmı doldurunuz.) 

AYLIK KULLANIM BEDELİ  

KDV  

TOPLAM  

ÖDEME TARİHİ Her ayın ilk günü 
 

GÖRÜŞME BEDELİ 
 

Yurt içi sabit hat dakika ücreti:    

Yurt içi GSM hat dakika ücreti:    

Görüşme bedeli ödeme türü: Ön ödemeli  Faturalı 

   

*Yurtdışı ve özel servis aramaları belirtilen fiyatlara dahil değildir. 

**Tüm ücretlendirmelerde bu sayfada belirtilen ücretler baz alınacaktır. 
 

Güven Telekom İlgili Firma 

Kaşe - İmza Kaşe -İmza 


