
Wi-Fi BURADA
ABONELİK BAŞVURU FORMU

www.wifiburada.com
0850 660 0 770

Şirket Adı   : .......................................................
   : .......................................................
Vergi Numarası/Dairesi  : ........................../............................
Yetkili Adı Soyadı : .......................................................
Yetkili E-Posta  : .......................................................
Yetkili Telefon No : .......................................................
Yetkili GSM  : .......................................................
Teknik Yetkili Adı Soyadı : .......................................................
Teknik Yetkili E-Posta : .......................................................
Teknik Yetkili Telefon No : .......................................................
Teknik Yetkili GSM : .......................................................
Sektör   : .......................................................

Firma Adresi  : .......................................................
   : .......................................................
Mahalle / İlçe   : ............................./.........................
İl / Ülke   : ............................./.........................
Kurulum yapılacak şube bilgilerini lütfen doldurunuz.
Şube Adı  : .......................................................
Şube Adresi  : .......................................................
   : .......................................................
Şube Mahalle / İlçe : ............................./.........................
Şube İl / Ülke  : ............................./.........................
Şube Telefon  : .......................................................
MBS   : .......................................................

ABONE BİLGİLERİ

PAKET BİLGİLERİ

12 AY TAAHÜTLÜ - Wİ-Fİ BURADA BULUT LOG HİZMETİ

KAMPANYA BİLGİLERİ

Digital Operasyon Hizmetleri Limited Şirketi - Sicil No : 922123-0 / Mersis No: 0295048354200013 - 0850 660 0770 - destek@wifiburada.com  
Merkez : Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok K:25 D:135 Cevizli Maltepe-İstanbul / Teknokent : Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi V-202001

ABONE YETKİLİSİ Wi-Fi BURADA Yetkili İş Ortağı

Adı Soyadı  : ................................................................
Tarih   : ........../......./.............................................
İmza / Kaşe :

Adı Soyadı  : ................................................................
Tarih   : ........../......./.............................................
İmza / Kaşe :

Yazılım fiyatlarına %0, Cihaz fiyatlarına %18 KDV dahildir. Kampanya 12 ay taahhütlüdür. Kampanya 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir. Stoklar ile 
sınırlı bu kampanyada WiFi BURADA değişiklik yapma hakkına sahiptir. WiFi BURADA Start ve Plus paketlerinde müşterinin kullanımına ücretsiz 1 
adet pakete uyumcu cihaz tahsisi yapılmaktadır. WiFi BURADA Flex paketler için ücretsiz cihaz uygulaması bulunmamaktadır. shop.wifiburada.com 
adresinde bulunan uyumlu cihazların satın alınması gerekmektedir. WiFi BURADA cihazının (Router veya Access Points) bir tanesi 400 TL değerinde-
dir ve hizmet devam ettiği sürece cihaz(lar) müşterinin kullanımına ücretsiz sunulacaktır. Kurulum hizmeti ile sunulacak ve müşterinin bu hizmeti 
alması ile birlikte, müşterinin onayı ile hizmet sunumuna başlanacağı için Tüketici Hukuku mevzuatından kaynaklanan yasal cayma hakkı kullanılama-
yacaktır. Aboneliğinin iptali veya sona ermesi durumunda Müşteri, kullanımına verilmiş olan cihaz(lar)ı en geç 7 gün içinde WiFi BURADA’ya iade 
etmelidir. İade edilmemesi durumunda cihaz bedel(ler)i işbu formda yazılı olan bedel esas alınarak müşteriye faturalandırılacaktır.Müşterinin kullanı-
mında olan ancak WiFi BURADA tarafından temin edilmemiş olan cihaz(lar)da oluşan arıza ve cihaz kaynaklı bağlantı sorunlarından WiFi BURADA 
sorumlu değildir. WiFi BURADA’dan temin edilen cihazlarda ise WiFi BURADA, cihazın ayıbından garanti süresince sorumludur. WiFi BURADA’dan 
temin edilen cihazlar için; müşteriye bulunduğu adreste herhangi bir neden ile hizmet verilememesi durumunda müşteri kendisine teslim edilmiş olan 
cihazı en geç 7 gün içerisinde, hasarsız ve çalışır durumda WiFi BURADA’ya iade etmelidir. Cihazın gönderimi müşterinin sorumluluğundadır. Cihazın 
zamanında ulaşmaması, hasarlı olması durumunda WiFi BURADA toplam cihaz bedelini tahsil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı sayıları işletmenin 
tipine, potansiyel müşteri sayısına göre belirlenmektedir. Müşteri, teslim edilmeyen cihaz(lar)ı en geç 7 gün içinde WiFi BURADA adresine kendi 
imkanları ile göndermekle yükümlüdür. WiFi BURADA, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla Işlenen 
Suçlara Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‘a ve 11.04.2017‘de yayınlanan İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik düzenlemeleri-
ne yönelik Müşteriye destek sağlamaktadır. •Bu kanun, yönetmelik ve ileride yayınlanabilecek diğer yasal düzenlemeler Müşteri tarafından titizlikle 
incelenmeli ve araştırılmalıdır. Taahhüt süresi sonrasında, takip eden yıl aksi bildirilmedikçe güncel tarife fiyatlarından yenileme yapılacaktır. Bu 
durum müşteriye kısa mesaj ve mail yolu ile taahhüt süresi bitiminden önce bildirilecektir. • WiFi BURADA, cihaz markası ve taahhüt kapsamı dışında 
yer alan ücretlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. •Usule ilişkin hususlar hakkında Müşteri Hizmet Sözleşmesi’ndeki hükümler geçerlidir. WiFi 
BURADA cihazı kurulumu modem ve elektrik bağlantısı yapılarak tamamlanmaktadır. Yerinde kurulum talep edilmesi durumunda, talep sonrası 36(otu-
zaltı) saat içerisinde tamamlanacaktır. Yerinde kurulum ücreti kurulucak cihaz başına 75 TL’dir. 

PAKET       Kullanıcı Kapasite           Liste Fiyatı        Kampanya Fiyatı     Şube Sayısı  Tutar
Wi-Fi BURADA START*
Wi-Fi BURADA PLUS*
Wi-Fi BURADA FLEX START
Wi-Fi BURADA FLEX PLUS
Wi-Fi BURADA FLEX PLUS
Wi-Fi BURADA FLEX PLUS
Wi-Fi BURADA FLEX PLUS
Wi-Fi BURADA FLEX PLUS
Wi-Fi BURADA FLEX PLUS
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1.344 TL
2.184 TL
1.176 TL
1.848TL
2.856TL
4.200 TL
5.544 TL
6.468 TL
9.828 TL

960 TL
1.560 TL

840 TL
1.320 TL
2.040 TL
3.000 TL
3.960 TL
4.620 TL
7.020 TL
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Marka    Model     Fiyat   Adet   Tutar
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Wi-Fi BURADA Hizmet Sözleşmesi 
  
1. Taraflar 
Digital Operasyon Hizmetleri Limited Şirketi  
İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sk. AND Plaza No: 8/100D İç 
Kapı:5 Ataşehir-İstanbul 
Vergi Dairesi: Erenköy, Vergi Sicil No : 295 048 35 42 
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde  kısaca “DOP” olarak 
anılacaktır. 
Müşteri 
Ünvanı:.......................................................................................... 
Müşteri Adresi : ........................................................................... 
.......................................................................................................   
V.Dairesi : .............................. V.Sicil No: ..................................... 
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde  kısaca “MÜŞTERİ” 
olarak anılacaktır. 
2. Tanımlar 
Wi-Fi Burada : 5651 sayılı yasaya uygun iç ağ internet 
kullanımlarının log kayıtlarının tutulması, kampanya ve duyuru 
çözümleri, ek yazılım hizmetlerinin sunulduğu yazılım ve donanım 
çözümü. 
Access Point : Kablosuz erişim hizmeti vermeye yarayan iç alan 
(indoor) kullanımlı erişim noktası cihazı, 
Erişim Alanı : MÜŞTERİ’ye ait açık adresi  ve planı verilen alanı, 
İnternet Bağlantısı : MÜŞTERİ tarafından talep edilmesi 
durumunda, Dop’un çözüm ortakları aracılığı ile sunduğu, Erişim 
Alanı bağlantı hızı ve şekli verilen internet erişim bağlantısını, 
İnternet Kullanım Sözleşmesi : Kullanıcılar’ın Wİ-Fİ BURADA 
Kullanıcı Arayüzü üzerinde internet’e erişmeden önce 
onayladıkları  sözleşmeyi, 
Kullanıcı(lar) : Wİ-Fİ BURADA Sistemi’ni kullanarak Erişim 
Alanı’ndan internete erişen Kullanıcı veya Kullanıcılar’ı, 
Banner Modülü : DOP'un  MÜŞTERİ için geliştirip devreye aldığı 
MÜŞTERİ’nin Kullanıcılara duyuru yapmasına olanak sağlayan 
Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü’nde yer alan ücretsiz modülü , 
Anket Modülü : DOP’un  MÜŞTERİ için geliştirip devreye aldığı 
MÜŞTERİ’nin Kullanıcılara anket yapmasına olanak sağlayan Wi-
Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü’nde yer alan ücretsiz modülü , 
 
Toplu Sms Hizmeti : DOP’un MÜŞTERİ için geliştirip devreye 
aldığı MÜŞTERİ’nin Kullanıcılara hedefli toplu sms gönderim 
yapmasına olanak sağlayan Wi-Fi BURADA Kullanıcı 
Arayüzü’nde yer alan ücretli modülü, 
Email Marketing Hizmeti : DOP’un MÜŞTERİ için geliştirip 
devreye aldığı MÜŞTERİ’nin Kullanıcılara hedefli toplu email 
gönderim yapmasına olanak sağlayan Wi-Fi BURADA Kullanıcı 
Arayüzü’nde yer alan ücretli modülü, 
Google Analytic Kodu : DOP’un MÜŞTERİ için geliştirip devreye 
aldığı MÜŞTERİ’nin Kullanıcıların digital ayak izini alabildikleri 
Google Analytic Verisi toplama ve remarketing yapmasına olanak 
sağlayan Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü’nde yer alan ücretli 
modülü, 
Kullanıcı Bilgileri : MÜŞTERİ’nin, anket modülünü kullanarak 
Kullanıcı’larla ticari iletişim kurması ve/veya Kullanıcıların kişisel 
verilerini kullanabilmesi amacıyla mevzuatın aradığı kriterleri 
içerir şekilde onay aldığı ve DOP’un izinli veritabanında bulunan 
Kullanıcılara ait ad, soyad ,cep telefonu numarası ve varsa e-
posta adresi bilgileri, 
Kullanıcı Bilgileri Raporu : Kullanıcı Bilgileri ile birlikte Erişim 
Alanı’nında internete erişim sağlanılan Erişim Alanı adını’da 
içeren, DOP tarafından Firma’ya aylık olarak günlük bazda 
sunulacak olan bilgileri, 
Sabit IP Adresi: Müşteri’nin işbu Sözleşme’de belirteceği, 
internete bağlanırken kullandığı sabit internet protokol adresini 
ifade etmektedir. 
SSID (Service Set Identifier) : Kablosuz erişim ağlarında erişim 
sağlanan yayın ismi, 

Router : İnternet Bağlantısı verilmesi için gerekli yönlendirme 
cihazı, 
Switch : DOP’un işbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ’nin 
kullanımına tahsis ettiği anahtarlama cihazı, 
Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü : Kullanıcılar’ın internet’e 
erişimi sırasında bağlantı bilgilerini girmesine ve Kullanıcı 
ayarlarını/tercihlerini değiştirebilmesine olanak sağlayan web 
sayfa ve sayfalarını, 
Wi-Fi BURADA Sistemi : DOP’un, Kullanıcıları İnternet Bağlantısı 
üzerinden internete eriştirmek için Erişim Alanı’na kurduğu Acces 
Point ve Router cihazları ve  kendi veri merkezinde barındırdığı 
donanım ve yazılımlardan oluşan sistemin tamamını, 
Wi-Fİ BURADA Sistemi Hizmet Bedeli : DOP’un işbu sözleşme 
kapsamında verilecek hizmetler karşılığında MÜŞTERİ’nin 
kullanımına tahsis ettiği belirtilen sayıda Access Point, Switch ve 
Router cihazları ile beraber, DOP’un işbu Sözleşme kapsamında 
sağladığı, İnternet Bağlantısı, 5651 sayılı kanuna uygun loglama 
hizmeti, arıza takibi ve Kullanıcı desteği gibi hizmetler 
kapsamında ve kurallar çerçevesinde MÜŞTERİ’nin DOP’a 
ödediği bedeli, ifade etmektedir. 
3. Sözleşmenin konusu 
İşbu Sözleşme, Kullanıcılar’ın  Erişim Alanı’nda DOP’a ait Wi-Fİ 
BURADA Sistemi’ni kullanarak Müşteri’ye ait İnternet Bağlantısı 
üzerinden internete erişmeleri ile ilgili  hizmetinin şeklini ve 
koşullarını düzenlemektedir. 
4. Sözleşmenin Yürürlüğe Girişi ve Süresi 
A. İşbu Sözleşme, Wi-Fİ BURADA Sistemi’nin Erişim 
Alanı’nda ilk defa devreye girdiği tarihten itibaren yürürlüğe 
girecek olup, Wi-Fİ BURADA Sistemi’nin devreye girdiği tarihten 
itibaren 2 (iki) yıl süre boyunca yürürlükte kalacaktır. Taraflar’dan 
birinin Sözleşme süresi bitiminden 2 (iki) ay önce Sözleşme’nin 
feshedildiğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmemesi halinde işbu 
Sözleşme bu sürenin sonunda aynı şartlarda 2 (iki) yıllık  sürelerle 
kendiliğinden yenilenmiş sayılır. 
5. DOP’un Yükümlülükleri 
A. Wi-Fİ BURADA Sistemi’nin her türlü işletme, hakkı 
DOP’a ait olacaktır. Wi-Fİ BURADA Sistemi ile İnternet Bağlantısı 
ayrı olarak sunulabilir.  
B. Kurulacak olan Wi-Fİ BURADA Sistemi’nin kesintisiz 
olarak işletilmesinden DOP  sorumludur. Erişim Alanı’nda 
oluşabilecek Access Point, Switch ve Router cihazlarında 
oluşacak arızalara müdahale cihazların garanti süresi olan 
24(yirmidört) ay boyunca DOP’un sorumluluğundadır. Erişim 
Alanı’nda meydana gelen Router, Switch ve Access Point cihazı 
arızalarına DOP gerektiğinde yerinde müdahale edecektir. 
Müdahale süresi, Arıza kaydının sabah saat 11:00’a kadar 
açılması şartıyla, Erişim Alanı İstanbul, İzmir, Antalya il sınırları 
içindeyse aynı gün, diğer iller için ertesi iş günü olacaktır. Sabah 
saat 11:00’dan sonra açılacak olan arıza kayıtları için müdahale 
süresi 2 (iki) iş günü olacaktır. Yerinde müdahale süresinde 
MÜŞTERİ’den kaynaklı oluşabilecek gecikmeler (müdahale 
zamanının MÜŞTERİ’ye uymaması gibi) yukarıda belirtilen azami 
Müdahale Süresi’ne eklenecektir. DOP teknik ekibinin Erişim 
Alanı’nda  çalışma zamanı resmi iş günlerinde (Pazartesi-Cuma) 
09:00 -18:00 saatleri arasında olacaktır. MÜŞTERİ kaynaklı 
yaşanan arızalara DOP’un müdahalede bulunması durumunda 
servis bedeli İstanbul, İzmir, Antalya illeri için 180 TL + KDV, diğer 
iller için 250 TL + KDV olarak MÜŞTERİ’ye ayrıca fatura 
edilecektir.  
C. Kullanıcılar sahip oldukları cihazlardan (dizüstü 
bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon v.b.) karşılarına gelecek 
Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü’nün ilk adımında kendi girmiş 
olduğu cep telefonuna  DOP’un kısa mesajla ilettiği kulllanıcı 
adı/parolası veya PIN gibi kimlik doğrulama bilgilerini Wi-Fi 
BURADA Kullanıcı Arayüzü’ne girdikten sonra  internete 
erişecektir. DOP, MÜŞTERİ’nin onayı olmaksızın, 5651 sayılı 
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kanuna aykırı olmamak şartıyla kimlik doğrulama yöntemini 
değiştirebilir veya çeşitlendirebilir.  
D. DOP, Erişim Alanı’nda “ Wi-Fi BURADA” isimli SSID’yi 
yayınlayacaktır. DOP SSID’yi değiştirmesi  durumunda bu  yeni 
SSID ismini 24 (yirmidört) saat önceden MÜŞTERİ’ye 
bildirecektir. MÜŞTERİ’nin talep etmesi durumunda MÜŞTERİ’ye 
özel SSID ismini ek SSID olarak tanımlanabilir. 
E. DOP geliştirmiş olduğu Wi-Fi BURADA Kullanıcı 
Arayüzü’’nde, Kullanıcı’nın internet’e bağlandığı anda karşısına 
çıkan ilk ekranın üst kısmında MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ’nin 
logosuna, MÜŞTERİ’nin kendine ait markaları için kullanabileceği 
“banner alanı” ve Anket Modülü için bir alan verecektir. Banner 
tasarımı MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup, banner’ın 
tasarımında MÜŞTERİ’nin uyacağı teknik kriterler DOP 
tarafından MÜŞTERİ’ye yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı 
yolu ile iletilecektir. 
F. DOP Wi-Fi BURADA Arayüzü’nde yayınlanmak üzere 
MÜŞTERİ için bir Anket Modülü geliştirecektir. Ankette yer alacak 
soru içeriğini  MÜŞTERİ oluşturacaktır. MÜŞTERİ anket 
sorularının; mevzuata, ahlak, adap ve görgü kurallarına aykırı 
olmayacağı, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyeceğini kabul 
eder; aksi durumlarda DOP işbu içeriği MÜŞTERİ’ye gerekçelerini 
bildirerek yayınlamama hakkına sahiptir. Bu Anket Modülü 
Kullanıcı’nın internete bağlandığı anda karşısına çıkan ilk 
ekrandan erişilebilecek olup Kullanıcı’nın anketi doldurma rızası 
bulunmakta ise kendi isteği ile anketteki soruları yanıtlayacak ve 
rızası bulunmamakta ise de anket sorularını doldurmaksızın Wi-
Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü üzerinden internete 
bağlanabilecektir. Anket soruları sadece MÜŞTERİ ile ilgili 
olacaktır.  MÜŞTERİ anket sorularının sonuçları ile ilgili raporlara 
DOP’un kendisine ilettiği web adresi üzerinden erişebilecektir.  
G. Taraflar, DOP’un Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü ve 
Wi-Fi BURADA Sistemi üzerindeki tüm maddi/mali ve manevi 
hakların, marka, telif, tasarım hakları, patent gibi diğer tüm fikri ve 
sınai hakların ve DOP tarafından yapılmış olsun olmasın, 
yapılmış veya yapılacak tüm geliştirmelerin, güncellemelerin, 
programların, uygulamaların, fikirlerin, arayüzlerin, yazılımların, 
kodlamaların, kolaylaştırıcıların, hizmetlerin ve diğer tüm 
ilerlemelerin münhasıran sahibi olarak bulunduğu konusunda 
mutabık kalmışlardır. MÜŞTERİ, DOP’un işbu Sözleşme’nin 5.e 
ve 5.f maddelerindeki geliştirmeler dahil olmak üzere, kendi 
talepleri ve fikirleri doğrultusunda yerine getirilmiş olsa dahi DOP 
tarafından yapılmış olsun olmasın, DOP’un Wi-Fi BURADA 
Kullanıcı Arayüzü üzerindeki anket soruları ve sonuçları hariç 
yapılmış veya yapılacak tüm geliştirmelerin, güncellemelerin, 
programların, uygulamaların, fikirlerin, arayüzlerin, yazılımların, 
kodlamaların, kolaylaştırıcıların, hizmetlerin ve diğer tüm 
ilerlemelerin münhasıran sahibi olarak bulunduğunu kabul beyan 
ve taahhüt eder. 
H. DOP’un Erişim Alanı’nda Wi-Fi BURADA Kullanıcı 
Arayüzü üzerinden internete bağlanan Kullanıcı’lara işbu 
Sözleşme çerçevesinde uygulayacağı ankete ilişkin anket 
sonuçları hakkındaki datanın mülkiyeti MÜŞTERİ’ye aittir; 
Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde DOP 
ankete ilişkin verileri ve tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak 
MÜŞTERİ’ye teslim edecektir. 
I. MÜŞTERİ, Erişim Alanı’nda Wi-Fi BURADA Kullanıcı 
Arayüzü üzerinden anket uyguladığı Kullanıcı’lar ile  mevzuatın 
aradığı kriterlere uygun olarak ticari iletişim kurabilmesi ve/veya 
Kullanıcıların kişisel verilerini kullanabilmesi için; her bir anketin 
sonunda “Anket cevaplarım ile birlikte MÜŞTERİ’nin bana özel 
sunacağı fırsat ve sürprizler ile ilgili bilgi almaya ve kişisel 
verilerimin MÜŞTERİ ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.” 
metnini eklemesi durumunda DOP bu metne onay veren 
Kullanıcıların Kullanıcı Bilgilerini MÜŞTERİ'ye iletilen  web adresi 
üzerinden eksiksiz olarak MÜŞTERİ’ye bildirecektir. 

J. Kullanıcı Web  Giriş Ekranı’ndan erişerek okuyacağı 
“İnternet Kullanım Sözleşmesi”ni onaylayarak ve kendisinden 
istenen kimlik doğrulama bilgilerini doğru bir şekilde girerek 
internete erişecektir. 
K. Wi-Fi BURADA Sistemi’ni kullanarak internet erişim 
hizmeti alan Kullanıcı ile DOP arasında akdedilmiş olan “İnternet 
Kullanım Sözleşmesi” bu hizmet ile ilgili Kullanıcı ile DOP’un hak 
ve yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşme olup bu “İnternet 
Kullanım Sözleşmesi” MÜŞTERİ’ye herhangi bir hak ve 
yükümlülük yüklememektedir. 
L. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve 
bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 
5651 Sayılı Kanun’un gerektirdiği trafik bilgilerinin izlenmesi, 
kanunun şart koştuğu sürelerde saklanması ve istenmesi 
durumunda gerekli resmi kurumlara iletilmesi konularındaki 
sorumluluk, saklama hizmeti alınması durumunda DOP’a aittir. 
DOP’un veya MÜŞTERİ’nin bu konudaki sorumluluğu, Wi-Fi 
BURADA Sisteminin çalışır duruma getirdikten sonra devreye 
alınan Erişim Alanı için o Erişim Alanı’nda hizmetin devreye giriş 
tarihi”nden itibaren başlamaktadır. MÜŞTERİ, lokasyonunda 
bulunan Wi-Fi BURADA sistemine dahil olmayan, yerel veya wi-fi 
ağı kullanımlarına ait kullanımlar, sistem dışında kalacağından 
Log kayıtlarının tutulması bakımından DOP’un hiçbir sorumluluğu 
bulunmamaktadır.  MÜŞTERİ, yerel veya wi-fi ağı kullanımlarına 
ait kullanımlardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 
M. DOP Wi-Fi BURADA Sistemi ve Wi-Fi BURADA 
Kullanıcı Arayüzü üzerinde MÜŞTERİ’den ön izin veya onay 
almaksızın gerekli gördüğü her türlü yenileme ve ilerletme 
(upgrade) çalışmalarını yapabilecektir. DOP’un Wi-Fi BURADA 
Sistemi ve Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü üzerinde yapacağı 
bu çalışmalar Kullanıcılar’ın internet erişim hizmetinde bir 
kesintiye neden olacaksa DOP bu çalışmayı MÜŞTERİ’ye 24 
(yirmidört) saat önceden duyuracaktır. Bu temel hizmetin dışında 
kalan güncelleştirmeler/eklenen ilave fonksiyonlar ücretsiz 
olabildiği gibi, DOP’un tek taraflı taktirine göre  (temel hizmetin 
dışında kalan ilave fonksiyonlar)  ücretli de olabilir ve 
MÜŞTERİ’nin talep etmesi üzerine aktif edilebilir. 
N. DOP, Kullanıcı Bilgileri Raporu’nu ilgili mevzuatın izin 
verdiği ölçüde güvenli bir web adresi üzerinden MÜŞTERİ’nın 
erişimine açacaktır. DOP’un kimlik doğrulama yöntemini madde 
5.c’de açıklandığı şekilde değiştirmesi durumunda Kullanıcı 
Bilgileri Raporu içeriği değişebilecektir. DOP’un Kullanıcılar’a 
ilişkin, Kullanıcı Bilgileri dışında Müşteri’ye herhangi bir bilgi 
aktarımı yapmak zorunluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
O. DOP, Wi-Fi BURADA sistemini 7 gün 24 saat 
izleyecektir. Wi-Fi BURADA sisteminde meydana gelebilecek 
kesintilerde gerekli arıza takibi DOP tarafından yapılacak ve bu 
konuda MÜŞTERİ kısa mesaj (sms) ve/veya e-posta ile 
bilgilendirilecektir. DOP’un sms göndereceği cep telefon 
numarası ve/veya e-posta adresi belirtilmiştir.  
P. İnternet erişimi ile ilgili Kullanıcılar'a verilecek teknik 
destek hizmeti DOP tarafından Wi-Fi BURADA Kullanıcı 
Arayüzü’nde yayınlanan çağrı merkezi numarası üzerinden  
sağlanacaktır. 
Q. Internet Bağlantısı ile beraber Wi-Fi BURADA Sistemi ve 
Wi-Fi BURADA Kullanıcı Arayüzü’nün kurulum, konfigürasyon ve 
devreye alınma hizmetleri DOP tarafından gerçekleştirilecektir.  
R. Erişim Alanı’nda Wi-Fi BURADA Sistemi’nin devreye 
alınması için gereken, tüm kablolama işleri ve aktif cihaz temini 
MÜŞTERİ’nın sorumluluğunda olup, MÜŞTERİ’nin talep etmesi 
durumunda DOP veya yetkili iş ortağı tarafından ücreti 
karşılığında gerçekleştirilecektir.  
S. DOP, MÜŞTERİ’de mevcutta kurulu Access Point, 
Switch ve Router cihazları için Wi-Fi BURADA sistemi ile uyumlu 
olması durumunda kullanımına izin verecektir. Ancak yeniden 
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ayarlama, yazılım versiyonu güncelleme gibi ücretler MÜŞTERİ 
tarafından karşılanacaktır. 
T. Access Point ve Switch sayıları dışında dışında 
kapsama alanının MÜŞTERİ‘nin talebi üzerine genişletilmesi 
durumunda Ek Access Point ve Switch eklenmesi ile ilgili koşullar 
belirtilmiştir.  
U. İşbu Sözleşme’ye konu olan Erişim Alanı’ndan herhangi 
birinin MÜŞTERİ’nin talebiyle başka bir adrese taşınması 
durumunda DOP Wi-Fi BURADA Sistemi Kurulum bedeli 
karşılığında ve işbu Sözleşme’nin 5.r  ve 6.a maddesindeki 
koşullar geçerli olmak kaydıyla DOP tarafından yapılacaktır. 
V. DOP Wi-Fi BURADA Sistemi’nin çalışması için gerekli 
olan İnternet Bağlantısı’nı MÜŞTERİ’NİN talep etmesi 
durumunda çözüm ortaklarından karşılanması konusunda 
aracılık edebilecek ve sadece Wi-Fi BURADA Sistemi’nde 
kullanılacak şekilde gerekli ayarlamaları yapacaktır.  
W. DOP’un işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülükleri, 
Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilindeki havalimanlarındaki yolcu 
hareketini haiz alanlarda geçerli değildir. 
X. Taraflar, DOP’un Wi-Fi BURADA Sistemi ve Wi-Fi 
BURADA Kullanıcı Arayüzü üzerindeki tüm maddi/mali ve manevi 
hakları, telif,  tasarım hakları, patent gibi diğer tüm fikri ve sınai 
hakların ve DOP tarafından yapılmış olsun olmasın, yapılmış 
veya yapılacak tüm geliştirmelerin, güncellemelerin, 
programların, uygulamaların, fikirlerin, ara yüzlerin, yazılımların, 
kodlamaların, kolaylaştırıcıların, hizmetlerin ve diğer tüm 
ilerlemelerin münhasıran sahibi olarak bulunduğu konusunda 
mutabık kalmışlardır. 
6. MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri 
A. Wi-Fi BURADA Sistemi’ni devreye almak için MÜŞTERİ 
Erişim Alanı’ndaki Access Point cihaz(lar)ı, Switch ve Router 
dışındaki kullanılacak her türlü ekipmanın (switch v.b.) temini aksi 
işbu Sözleşme’de belirtilmedikçe MÜŞTERİ tarafından 
sağlanacaktır. MÜŞTERİ, MÜŞTERİ’nin Yükümlülükleri 
Sistemi’nin devreye girebilmesi için Erişim Alanı’ndaki elektrik, 
telefon ve ağ kablolamasını hazırlayacak olup sistemin kurulması 
için direk dikilmesi ve bunun gibi işlemlerinin tamamlanmasından 
sorumlu olacaktır. MÜŞTERİ, DOP’un Erişim Alanı’ndaki 
kurulumları yapabilmesi amacıyla DOP çalışanlarının Erişim 
Alanı’na girişi için gerekli izinlerin alınması dahil tüm hazırlık 
çalışmalarında gerektiği ölçüde devreye girecek ve bu hazırlık 
çalışmalarının masraflarını karşılayacaktır. Gerekli hazırlıkların 
yapılmaması veya eksik yapılması halinde MÜŞTERİ’nin 
Yükümlülükleri Sistemi ve/veyşa İnternet Bağlantısı’nın devreye 
girmemesi, geç girmesi ve/veya kullanılmaması nedeniyle 
doğabilecek zararlardan DOP sorumlu değildir. 
B. MÜŞTERİ Erişim Alanı’nda bulunan ve DOP’a veya 
MÜŞTERİ’ye  ait olan ekipmanların zarar görmesi veya kullanım 
dışı kalması halinde doğacak zararın sorumluluğu MÜŞTERİ’ye 
aittir.  
C. MÜŞTERİ, her bir Erişim Alanı’nda belirtilen reklam 
alanlarını işbu Sözleşme kapsamında DOP’un ücretsiz 
kullanımına tahsis edecektir.  
D. MÜŞTERİ, her bir Erişim Alanı için geçerli olmak üzere, 
Erişim Alanı’nda Kullanıcılar’ın (kendi olanakları ile “GSM v.b.” 
erişimleri hariç) internete erişmelerini sağlamak için DOP 
dışındaki hiçbir 3.kişi ve kurumla anlaşamaz, kablosuz, ücretli 
veya ücretsiz internet erişim hizmetini 3.kişi veya kurumlara 
kurduramaz, işlettiremez veya işletemez. 
E. MÜŞTERİ, Internet bağlantısı sırasında İnternet Servis 
Sağlayıcı’ya ait iletişim hatlarındaki arıza ve aksaklıklardan 
DOP’un sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlara ilişkin 
DOP’tan herhangi bir hak ve/veya tazminat talep edemeyeceğini 
kabul eder. 
F. MÜŞTERİ, Kullanıcı Bilgileri Raporu’na, sadece 
belirtmiş olduğu Sabit IP Adresi üzerinden erişebileceğini ve 

belirtilen Sabit IP Adresi’nin kendi kontrolünde bulunan ağa ait 
olduğunu kabul eder. 
G. MÜŞTERİ, Sabit IP Adresi üzerinden erişilebilen 
Kullanıcı Bilgileri Raporu’na yetkisiz erişimlerden ve bu bilgilerin 
izinsiz bir şekilde kullanımından DOP’un hiçbir şekilde sorumlu 
olmayacağını ve Kullanıcı Bilgileri’ni, Kullanıcı’ların izni dışında 
kullanması durumunda, bu izinsiz kullanımından dolayı DOP’un 
uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı DOP’un ilk talebi 
üzerine ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
H. MÜŞTERİ, Sabit IP Adresi’ni değiştirdiğinde bu 
değişikliği yazılı olarak DOP’a bildirmekle sorumludur. MÜŞTERİ, 
Sabit IP Adresi değişikliğini, yazılı olarak DOP’a 
bildirilmemesinden veya geç bildirilmesinden dolayı, Kullanıcı 
Bilgileri Raporu’na yetkisiz erişimlerden ve her ne suretle olursa 
olsun bu bilgilerin izinsiz bir şekilde kullanımından DOP’un hiçbir 
şekilde sorumlu olmayacağını ve Kullanıcı Bilgileri’ni, 
Kullanıcı’ların izni dışında kullanması durumunda, bu izinsiz 
kullanımından dolayı DOP’un uğrayacağı her türlü maddi ve 
manevi zararı DOP’un ilk talebi üzerine ödeyeceğini kabul ve 
taahhüt eder. 
I. MÜŞTERİ, DOP’un yazılı onayı olmadan  bu 
Sözleşme’de öngörülen tüm yetki ve hakları tamamen veya 
kısmen üçüncü şahıslara devredemeyecek veya 
kiralayamayacaktır. 
J. Wi-Fi BURADA Sistemi ve bununla ilgili MÜŞTERİ 
Erişim Alanı’ndaki ekipmanlar işbu Sözleşme dışında başka amaç 
için kullanılamaz.  MÜŞTERİ Erişim Alanı’ndaki ekipmanların 
fiziksel güvenliğinden MÜŞTERİ sorumludur. Bu ekipmanların 
üçüncü şahıslara kullandırıldığı veya kablo ve teçhizatlara başka 
şebekelerin irtibatlandırıldığı tespit edilmesi durumunda gerekli 
yasal işlemler yapılacaktır.  
K. MÜŞTERİ’nin, DOP’un sağladığı işbu Sözleşme’de 
belirtilen hizmetler ile ilgili ödeme yükümlülükleri madde 8’de 
açıklandığı şekilde olacaktır. 
L.  MÜŞTERİ, DOP‘un tahsis etmiş olduğu Access Point 
cihazlarını, hizmetin sonlandırıldığı tarihten itibaren 7(yedi) iş 
günü içerisinde eksiksiz ve çalışır vaziyette DOP’a teslim 
edecektir.  Çalışır vaziyette olmayan veya eksik olan her bir cihazı 
için MÜŞTERİ, DOP‘a 600 TL KDV Dahil bedeli DOP’un ilk talebi 
üzerine ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
7. Sözleşmenin Feshi ve Tazminat 
A. TARAFLAR, birbirlerinin gerçek veya tüzel kişiliğinin 
sona ermesi durumunda herhangi bir işleme vehüküm almaya 
gerek kalmadan sözleşmeyi feshedebilirler. 
B. DOP’un işbu Sözleşme’de bahsedilen sorumluluklarını 
yerine getirememesi durumunda, MÜŞTERİ ilgili sorumluluğun ne 
şekilde yerine getirilmediğini DOP’a yazılı olarak bildirir. DOP, 
bildirim tarihinden itibaren MÜŞTERİ’nin belirttiği eksiklikleri 15 
(onbeş) takvim günü içinde giderememesi durumunda MÜŞTERİ 
Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih edebilir. Sözleşme bu şekilde 
MÜŞTERİ tarafından fesih edilmesi durumunda DOP 
MÜŞTERİ’ye herhangi ad ve nam altında bir ödeme 
yapmayacaktır.  
C. MÜŞTERİ’nın işbu Sözleşme’den doğan 
sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda, DOP ilgili 
sorumluluğun ne şekilde yerine getirilmediğini MÜŞTERİ’ye yazılı 
olarak bildirir. MÜŞTERİ, bildirim tarihinden itibaren DOP’un 
belirttiği eksiklikleri 15 (onbeş) takvim günü içinde gideremezse 
DOP Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesh edebilir. Böyle bir 
durumda DOP, MÜŞTERİ’ya sağladığı hizmetleri durdurma 
hakkına kavuşmuş olur.  
8. Ücretlendirme ve Faturalama 
A. DOP, MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmesinin karşılığı olarak belirtildiği 
şekilde ve sürede İnternet Bağlantısı, 5651 sayılı kanuna uygun 
loglama hizmeti, Kampanya Hizmetleri, arıza takibi ve Kullanıcı 
desteği gibi hizmetleri sağlayacaktır. MÜŞTERİ’nin Erişim 
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Alanı’nda verilecek Wi-Fi BURADA Sistemi Hizmeti ve diğer 
hizmetler ile ilgili DOP’a ödeyeceği ücretler belirtildiği şekilde 
MÜŞTERİ’ye faturalanacaktır.  
B. Sözleşme’nin süresine göre verilecek Wi-Fi BURADA 
Sistemi Hizmet bedeli ve varsa ilgili diğer aylık hizmet bedelleri ile 
ilgili fatura TL (Türk Lirası) cinsinden düzenlenmesi durumunda, 
ilk Erişim Alanı’na hizmet verilmeye başlandığı tarihten itibaren 
her 24 aylık sürenin sonunda en az(ÜFE+TÜFE)/2 oranında 
artırabilecektir. Vergi Mükellefi olmayan MÜŞTERİ ile e-Fatura 
Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefi MÜŞTERİ’nin 
faturaları aşağıda tercih ettiği şekilde kendisine iletilecektir. 
Elektronik ortamda gönderilmesi hususunda onaylarını vermesi 
ile MÜŞTERİ’ye faturalar e-posta yolu ile gönderilecek ve fiziki 
olarak fatura gönderilmeyecektir. 
C. İşbu Sözleşme kapsamında döviz cinsinden düzenlenen 
fatura(lar) Fatura düzenleme tarihindeki T.C Merkez Bankası 
Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek MÜŞTERİ’ye 
gönderilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenen 
fatura(lar) ile ilgili ödemeler, MÜŞTERİ tarafından, fatura tarihini 
takip eden en geç 10 (on) gün içinde DOP'un banka 
hesaplarından birine bir defada ve peşin olarak yapılacaktır. 
D. Fatura bedellerinden herhangi birisinin gününde 
ödenmemesi halinde, DOP MÜŞTERİ’YE yazılı ihtar göndererek 
ödemenin 7 gün içinde yapılması gerektiğini bildirecektir. Söz 
konusu ihtara rağmen verilen süre içerisinde ödeme yapılmaz ise 
ayrıca bir ihtira gerek kalmaksızın geciken fatura bedeli üzerinden 
gecikilen gün sayısına göre aylık  %3 vade farkı ayrıca tahakkuk 
ettirilir.  
E. MÜŞTERİ’nin DOP’a ilettiği bilgilerin yanlış, sahte, 
gerçeğe aykırı, hatalı yahut MÜŞTERİ tarafından 
güncellenmemiş olduğunun 3. Kişilerin şikayeti ile yahut savcılık 
makamları veya mahkeme kanalı ile ortaya çıkması - çıkarılması 
yahut herhangi bir şekilde DOP tarafından tespit edilmesi halinde, 
MÜŞTERİ DOP’un uğradığı - uğraması muhtemel her türlü 
zararını ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın ilk talepte 
tazmin etmekle yükümlüdür. DOP’un işbu zarar sebebiyle üçüncü 
kişilere bir bedel ödemek durumunda kalması halinde işbu bedeli 
MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır. 
9. Mücbir Sebepler 
A. TARAFLAR’dan birinin işbu Sözleşme ile yüklenmiş 
olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini İnternet Servis 
Sağlayıcı veya diğer operatör kaynaklı tüm arızalar, deprem, 
sabotaj, nükleer patlama veya sızıntıların meydana getirdiği 
sonuçlar, kaza, yangın, su baskını, savaş, isyan, iç savaş, kısmı 
veya genel seferberlik ilanı, grev veya idari makamların herhangi 
birinin davranışı, yasama, yürütme ve yargı merciileri tarafından 
alınan ve Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini imkansız 
bırakacak tedbir ve kararlar, kanun veya herhangi bir hukuki 
düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki gibi sebepler yüzünden 
yerine getirememesi bu tarafın sorumluluğu sonucunu 
doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul 
edilecektir. 
B. Söz konusu mücbir sebebin 30 (otuz) takvim günü 
boyunca ortadan kalkmaması durumunda, TARAFLAR’ın aksi 
yönde mutabakat sağlamamaları halinde, TARAFLAR’dan her biri 
Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. 
10. Gizlilik 
TARAFLAR kendilerine iletilen özel bilgileri (özel bilgi ; tarafların 
yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettiği 
her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve 
hedefler, tasarım, yazılım, MÜŞTERİ listesi, MÜŞTERİ anketleri 
ve benzeri bilgileri içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla 
kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. 
TARAFLAR, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 
ilgili hükümlerine riayet edeceklerini, kişisel verilerinin ifşa edildiği 
yönünde 3. kişilerden şikayet gelmesi halinde tüm sorumluluğun 
kendilerine ait olduğunu, ihlal yüzünden mağdur olan kişinin 

zararını karşılayacaklarını, bu ihlal sebebi ile MÜŞTERİ’NİN 
zarara uğraması maddi, manevi haklarına halel gelmesi halinde 
maddi, manevi zararını karşılayacaklarını peşinen kabul ve 
taahhüt etmişlerdir.    
10. Diğer Hükümler 
A. Vergi : İşbu Sözleşme’nin kurulması aşamasında ortaya 
çıkacak damga vergisi ve her türlü vergi, resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülükler MÜŞTERİ ve DOP tarafından yarı yarıya 
paylaşılarak ödenir. Belirtilen mali yükümlülükler ile ilgili 
ödemelerin tamamı DOP tarafından ödenerek yarısı kadar olan 
tutar MÜŞTERİ’ye faturalanır.  
B. Tebligat : Tarafların yukarıda Sözleşmenin başlangıç 
kısmında belirtmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresleri olup,  
meydana  gelen adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak 
bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır. 
C. Ayrılmaz Ekler : Aşağıda yazılı ekler işbu Sözleşmenin 
ayrılmaz parçalarıdır : 
• DOP’un İmza Sirküleri 
• MÜŞTERİ’nin İmza Sirküleri 
• Wi-Fi BURADA Abonelik Başvuru Formu ve 
Taahhütname 
D. Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşmeden 
kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul 
Çağlayan Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra  
Müdürlükleri yetkilidir. İşbu Sözleşme 11 Madde içermekte olup, 
bir asıl,bir suret olarak düzenlenmiş ve   ....../......./20.... tarihinde 
taraflarca imza edilerek yürürlüğe girmiştir. Aslı, DOP nezdinde 
suret ise MÜŞTERİ tarafından muhafaza edilecektir. 
         
Wi-Fi BURADA   
Yetkili İş Ortağı :  
İmza ve Kaşe                                
 
 
 
 
 
MÜŞTERİ    : 
Yetkili İmza ve Kaşe 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


