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OKTH ABONELİK SÖZLEŞMESİ 
 

1. TARAFLAR : 
İŞLETMECİ  : Nevada Telekomünikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. 
       Rauf Orbay Cad. Manastır  Yolu Arefe Sok No:14 Postane / Tuzla /  

  İstanbul adresinde mukim. Tel: 0(216) 446 3700 Fax: 0(216) 446 2424      
  Tuzla VD.   631 042 9596    e-mail: telekom@nevada.com.tr 

 
ABONE : 

Abone   

Adres  

Vergi Dairesi  VD. No.  

Ticaret Sicil  No.  Telefon  

Yetkili Kişi  Faks  

GSM No.  e-mail  

Sözleşme Bitiş 
Tarihi 

 
İl / 
Bölge 

 

 

Tarife  

 
2. TANIMLAR : 
 
KANUN  : 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu. 
YÖNETMELİK : 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak yayımlanan  

  Yönetmelikler. 
BTK    : T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 
OKTH HİZMETİ  : VHF / UHF frekans bandlarında Telsiz Sistemi vasıtasıyla uygun  

  Terminal cihazına sahip kullanıcılara sağlanan telekomünikasyon  
  hizmeti. 

 
3. KONU : 
 
KANUN ve YÖNETMELİKLERE göre İŞLETMECİ tarafından BTK’nın Kullanım Hakkı 
Yetki Belgesi ve Elektronik Haberleşme Sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğine 
istinaden İl / Bölge Sınırları içerisinde işletmekte olduğu OKTH sistemlerinden, ABONE 
‘lerin haberleşme maksadı ile ve sözleşmede yazılı şartlarla faydalandırılması ve bu konuda 
doğabilecek ihtilafların giderilmesi şartlarının tayin ve tespitidir. 
 
4. SÜRE : 
 
İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren (1) bir yıldır. Sözleşme Bitiş Tarihi 
kısmında sözleşmenin sona erdirilmesi tarihi belirtilmediği ve Fesih veya değişiklik 
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talebinde bulunulmadığı sürece sözleşme aynı koşullarda takip eden dönemlerde birer 
(1) yıl daha uzar. 
 
5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ : 
 
5.1 İŞLETMECİ, İş bu sözleşmede anılan hizmetleri vermek için gereken tüm yasal izin ve 
yetkilere sahip olduğunu ve hizmet süresince bu şartları muhafaza edeceğini beyan 
etmektedir, ABONE bahse konu yasal izin ve yetkilerin geçerliliğine dair güncel bilgileri T.C. 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan yazılı olarak talep edebilir veya BTK internet 
sitesinden kontrol edebilir. 
 
5.2 İŞLETMECİ, ABONE’yi kullanıma sunduğu uluslararası standartlar ile BTK’nın 
belirleyeceği standartlara uygun kalitede OKTH servislerinden faydalandırır.  
 
5.3 İŞLETMECİ temel haberleşme hizmetleri dışında sunduğu servisleri değiştirmek, 
kaldırmak  yenilemek ve tarifede değişiklik yapmak hakkını saklı tutar. 
 
5.4 Mücbir sebepler nedeniyle ve yetkili resmi makamların uygulamış olduğu kesinti ve 
kısıntılardan dolayı OKTH hizmetlerinin yerine getirilmesinde geçici bir süre için zorluk 
oluşabilir veya bu hizmetlerin tamamen durmasına neden olabilir. İŞLETMECİ mümkün olan 
hallerde bu tür kesintileri Abone’lere faks,  e-mail veya internet sayfası aracılığı ile 
duyuracaktır. İŞLETMECİ’nin bu gibi hallerde hiçbir şekilde sorumluluğu yoktur. ABONE 
bu gibi durumlarda İŞLETMECİ’ den herhangi bir hak talep etmeyecektir. 
 
5.5 ABONE, BTK Tarafından onaylanmış ve İŞLETMECİ OKTH sistemine uyumlu telsiz 
terminali ile sisteme dahil olabilir. Standart dışı ve yasal olmayan telsiz terminalleri sisteme 
kabul edilmez. 
 
5.6 OKTH hizmetine esas teşkil eden frekansların, kullanıcı kimliklerinin ve sistem 
parametrelerinin 3. Kişilerin eline geçmemesi için gerekli tedbirler ABONE tarafından 
alınacaktır. ABONE tarafından muhafaza tedbirlerinin tam olarak alınmamasından ötürü 
muhtelif sebeplerle hizmette aksamaya sebep olacak durumlardaki yükümlülükler ABONE’ye 
ait olup, bu koşullar altında hizmetteki aksamadan ötürü İŞLETMECİ’ye Cezai şartlar 
işletilemeyecektir. Ayrıca doğacak zarar / ziyan ABONE’ye rücu edilebilecektir. 
 
5.7 İŞLETMECİ , ABONE‘nin abonelik başvurusundaki bilgi ve belgelerin doğruluğunun 
kontrolü amacı ile ilgili kuruluşlara başvurarak ABONE hakkında bilgi edinebilir. Yaptığı 
değerlendirme sonucu, sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir. 
 
5.8 Başka şebeke veya şebekelerin verdiği hizmetlerden dolayı ABONE‘nin İŞLETMECİ’den 
herhangi bir talep hakkı yoktur. 
 
5.9 BTK ve Uluslararası mevzuat gereği teknolojik olarak değişiklik yapılması gerekmesi 
durumunda İŞLETMECİ servis ve hizmetlerde teknolojinin getirdiği her türlü değişikliği 
yapma hakkına sahiptir. Bunun sonucu olarak ABONE’ nin cihazı ile ilgili yapısal değişiklik 
söz konusu olursa ABONE’nin onayı alındıktan sonra ABONE bunun bedelini ödemekle 
yükümlüdür. 
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5.10 ABONE , OKTH sisteminde kullanacağı telsiz cihazlarının seri numaralarını sözleşme 
yapılırken İŞLETMECİ’ ye bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük isteğe bağlı cihaz 
değişiklikleri için de geçerlidir. Değişiklik yapıldığı halde İŞLETMECİ’ ye yazılı olarak 
bildirilmeyen seri numaralarından dolayı doğabilecek sorumluluk tamamen ABONE’ ye 
aittir. 
 
5.11 ABONE herhangi bir telsizin kaybolması veya çalınması halinde ABONE Telsiz Cihazı 
kullanıcısının yazılı beyanını yetkilisi tarafından onaylanmış şekilde 3 Gün içerisinde 
İŞLETMECİ’ ye bildirmekle yükümlüdür. Yapılmayan bildirimlerden dolayı doğacak 
her türlü hukuki ve mali yükümlülük ABONE’ ye aittir. 
 
5.12 ABONE , işbu sözleşme ile kullanmakta olduğu telsizleri mevzuata aykırı biçimde veya 
kötü niyetli (terör ve benzeri) amaçlarla kullanmamayı peşinen kabul etmiştir. Bu sebeple söz 
konusu olabilecek hukuki , cezai ve mali her türlü sorumluluk ABONE’ye aittir. 
 
5.13 Bu abonelik sözleşmesi eki olan (EK-A) Abone Cihaz Bilgi Formu içeriği sözleşmenin 
tamamlayıcısıdır. Yanlış bilgilerden doğacak problemlerin kanuni sorumluluğu ABONE’ye 
ait olacaktır. 
 
5.14 ABONE , abonelik sözleşmesinin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan 
ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri yazılı olarak İŞLETMECİ’ye bildirmedikçe 
sözleşmede belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. 
 
5.15 ABONE , işbu sözleşme yürürlükte olduğu sürece , kullanmakta olduğu telsizleri hattı 
açık olarak , şirket elemanları dışında üçüncü şahıslara kiralayamaz , kullandıramaz ve 
İŞLETMECİ’nin muvafakatı dışında 3. kişilere devredemez. ABONE ‘nin işbu maddeye 
aykırı hareketi sonucu ortaya çıkacak tüm hukuki , mali yükümlülükler ABONE’ye ait 
olacaktır. 
 
6. MALİ HÜKÜMLER : 
 
6.1 İŞLETMECİ ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler için 
gerekecek vergi ve diğer resmi harçlar yasanın yükümlü kıldığı tarafça ödenecektir. 
 
6.2 ABONE, BTK’ ya ödenmesi gereken telsiz kullanım ve ruhsatname ücretlerini ve 
diğer yasal vergileri yasalarda belirlenen süreler içinde İŞLETMECİ’ye ödemekle 
yükümlüdür. 
 
6.3 ABONE yasalarla kendisine yüklenen ve / veya ileride ihdas edilecek her türlü 
mükellefiyeti yerine getirmeyi peşinen kabul eder. 
 
6.4 Sözleşme herhangi bir nedenle sona erene  kadar, ABONE tarafından onaylanan (EK-10) 
Formunda belirtilen tarifede yer alan tahakkuk edecek tüm servis bedelleri ve yasalarda 
belirtilmiş olan tüm vergileri resmi harçlarla birlikte ABONE faturasında belirtilen son ödeme 
tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 
 
6.5 ABONE fatura tutarlarının tamamını belirlenen şekilde defaten öder. Faturası eline 
ulaşmayan ABONE fatura bilgilerini İŞLETMECİ’ den öğrenebilir. Basılı Faturalar adrese 
teslim kargo veya Posta yolu ile son ödeme tarihinden en az 15 gün önce ABONE’ye 
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gönderilir. Fatura ödemeleri İŞLETMECİ’ nin Faturasında belirttiği Banka hesap 
numaralarına yapılır. 
 
6.6 İŞLETMECİ gerekli gördüğü durumlarda tarifelerde değişiklik yapabilir .Tarifelerde ve 
fiyatlarda yapılacak değişiklikler yürürlüğe girmeden 30 gün evvel internet sitesinde ilan 
edilir veya e-mail yolu ile ABONE’ lere duyurulur. Bu değişikliklerin ABONE’ye uygun 
olmaması halinde ABONE mevcut Tarifesinden sözleşme süresince Hizmet almaya devam 
eder. Güncel tarifelere www.nevadatelsiz.net adresinden ulaşılabilir. 
 
6.7 Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için İŞLETMECİ  tarafından 
günlük bazda gecikmeli gün sayısı kadar yıllık TÜFE oranından hesaplanarak gecikme zammı 
uygulanır.  
 
6.8 Fatura itirazları yazılı bir şekilde yapılır, itiraz için başvuru süresi fatura düzenleme 
tarihinden itibaren 1 aydır. Bu süre sonunda yapılacak itirazlar değerlendirme dışında tutulur. 
Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmaz. ABONE ‘nin itirazının haklı bulunması 
durumunda  itirazlı kısmı ödeme tarihinden itibaren ve ABONE için uygulanan gecikme 
zammı ile birlikte, itirazın çözümünü takip eden 1 ay içindeki faturaya mahsup edilmek 
suretiyle geri iadesi yapılır. 
 
6.9 ABONE’nin, İŞLETMECİ’ye yapması gereken ödemelerden herhangi birini Faturada 
belirtilen son ödeme tarihinden itibaren 60 günden daha fazla geciktirmesi durumunda 
kullanmakta olduğu telsizlerin hatları geçici olarak görüşmeye kapatılabilir. 
  
6.10 İŞLETMECİ, Aboneye ait bilgileri kanunla yetkili kılınan kişi ve kurumlar hariç 
ABONE’nin yazılı onayı olmadan üçüncü şahıslara veremez. Abone bilgileri ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği mevzuatına uygun olarak muhafaza edilmektedir. 
 
6.11 İŞLETMECİ tarafından sunulan hizmete yönelik tesis edilmiş altyapılarda oluşacak 
arızalara 72 saat içerisinde müdahale edilememesinden ötürü (mücbir sebepler hariç) geç 
kalınan her gün için günlük hizmet bedelinin iki (2) katı kadar cezai şart ödenecektir. 
 
7. SÖZLEŞMENİN FESHİ : 
 
Sözleşmede yazılı olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen tarafa , diğer tarafça ulaştırılacak 
azami 15 gün süreli yazılı uyarıya rağmen aykırılığın giderilmemesi halinde, süre veren 
tarafça sözleşme feshedilebilir. Abonelik sözleşmesinin taraflardan herhangi birinin herhangi 
bir sebeple feshi durumunda taraflar İŞLETMECİ kayıtlarında doğmuş ve doğabilecek tüm 
borçları ödemekle yükümlüdür. 
 
 
8. SÖZLEŞMENİN İPTALİ :  
 
8.1 İŞLETMECİ abonelik sözleşmesi yapıldıktan sonra sözleşmeyi , abonelik evraklarındaki 
sahtecilik veya eksiklik gibi nedenlerle her zaman iptal edebilir. Sözleşmenin iptali 
durumunda telsizlere tahsis edilen hatlar haberleşmeye kapatılır. Aboneliğin iptali durumunda 
ABONE ‘ nin bir alacağı olursa kendisine iade edilir.  
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8.2 Abonelik sözleşmesinin imzasını takiben , İŞLETMECİ tarafından yapılan araştırma 
sonrasında , aboneliğin İŞLETMECİ tarafından iptali durumunda ; ABONE’ den peşin tahsil 
edilen ücretler , o ana kadar oluşan haberleşme tutarları düşülerek iade edilir. ABONE , bu 
tutarın haricinde İŞLETMECİ’ den her ne nam altında olursa olsun , herhangi bir talepte 
bulunamaz. Söz konusu tutarın iadesi için ; ABONE ‘nin iade faturası düzenlemesi beklenir. 
İade faturasının gelmesine müteakip 15 gün içinde ödeme yapılır. ABONE İŞLETMECİ’ye 
30 gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerini sona erdirebilir.  
 
9. TEBLİGATLAR : 
 
İşbu Sözleşme uyarınca Taraflarca yapılacak olan her türlü ihtar, ihbar veya bildirimler, iadeli 
taahhütlü veya noterden gönderilecek mektup veya Taraflar’ın birbirlerine ait kurumsal 
elektronik posta hesaplarına gönderecekleri elektronik posta veya sonradan yazı ile teyid 
edilmek şartıyla faks mesajı ile gerçekleştirilebilecektir. Şu kadar ki, diğer tarafı temerrüde 
düşürmeye, Sözleşme’yi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter 
aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik 
posta sistemi ile yapılır. Fatura gönderimi ve her türlü bildirimler tarafların bu sözleşmede 
yazılı adreslerine yapılacaktır. 
 
10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ : 
 
İş bu sözleşme hiç bir şekilde KANUN ve YÖNETMELİK aksi bir madde içeremez ve bu  
çerçevede icra edilir. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda öncelikle iyi 
niyet çerçevesinde uzlaşma aranacak olup aksi durumlarda başvurulacak çözüm yeri                                       
         Mahkemeleri ve İcra daireleridir. Taraflar arasındaki ihtilaflarda İŞLETMECİ kayıtları 
esas alınacaktır. 
 
İşbu abonelik sözleşmesi (Sözleşme)                        tarihinde             nüsha olarak düzenlenmiş 
ve okunup doğruluğu kabul edilerek                     imza altına alınarak bir sureti ABONE’ ye 
verilmiştir. 
 
ABONE ADINA      İŞLETMECİ ADINA 
İmza / Kaşe       İmza / Kaşe 
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ABONE CİHAZ BİLGİ FORMU 
EK-A 

 
 
SIRA 
NO 

MARKA MODEL SERİ NO. EK BİLGİ 
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