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MADDE VE TARAFLAR 
İşbu Abonelik Sözleşmesi (Bundan böyle kısaca 
"SÖZLEŞME" olarak ifade edilecektir), merkezi 
Cumhuriyet mah. Demirel sk. No:27/2 Turgutlu / 
MANİSA adresinde bulunan İZMAD BİLİŞİM 
VE İNTERNET HİZ. BİLGİ TEK. İTH. İHR. 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Bundan böyle kısaca " 
WAAYNET " ola- rak ifade edilecektir) ile 
abonelik sözleşmesinin eki olan WAAYNET 
ABONE BİLGİLENDİRME ve TARİFE 
TERCİH FORMU'nda abone bilgileri belirtilen 
gerçek veya tüzel kişiler (Bundan böyle kısaca 
"ABONE" olarak ifade edilecektir) arasında 
aşağıda yer alan hükümler dahilinde 2 nüsha 
olarak tanzim ve imza edilerek bir nüshası 
ABONE'ye verilmiştir. İşbu sözleşme ile bundan 
böyle WAAYNET ve ABONE tek başlarına 
"TARAF" ve birlikte "TARAFLAR" olarak ifade 
edilecektir. 
MADDE 2. TANIMLAR 
Bu sözleşmede geçen, 
ABONE: WAAYNET'in sunmakta olduğu 
HİZMETLER  ve KATMA DEĞERLİ 
SERVİSLER almak üzere bu SÖZLEŞME'yi 
bizzat veya vekili aracılığıyla imzalayarak 
SÖZLEŞME hükümlerine uymayı taahhüt eden 
gerçek veya tüzel kişiyi, 
ABONELİK  KANALLARI: WAAYNET  
tarafından belirlenen SATIŞ NOKTALARI'nı, 
ACENTE’lerini , 
 WAAYNET çağrı merkezini, WAAYNET 
kurumsal internet sitesini (www.izmad.com.tr) 
ve WAAYNET tarafından belirlenerek 
müşterilere bildirilebilecek olan kanalları, 
KOTA:  WAAYNET tarafından HİZMET'in 
türüne göre belirlenmiş kullanım miktarı sınırını, 
WDSL: ABONE'nin talep ettiği hızın garanti 
edilmediği, çevre şartlarına göre iletişim hızının 
değişiklik gösterebildiği kablosuz teknolojiler 
aracılığıyla, ses, görüntü ve yüksek hızlı veri 
iletişimini eş zamanlı sağlayabilen asimetrik bir 
servisi, 
AKTİVASYON: HİZMET'in WAAYNET 
tarafından ilk tesis edilmesi işlemini, 
ALTYAPI SAĞLAYICI: Waaynet’in Hizmet 
Sunmak için satın aldığı Altyapı Sağlayıcıyı, 
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu, 
DEVİR: ABONE'nin talebi doğrultusunda 
WAAYNET tarafından SÖZLEŞME'nin bir 
başka kişiye devrinin sağlanması işlemini, 

 
 
 
FATURA DÖNEMİ: WAAYNET tarafından 
başlangıç ve bitiş tarihi belirlenen HİZMET'in 
aylık ücretlendirme dönemini, 
HİZMET(LER): WAAYNET aracılığıyla 
sağlanmakta  
olan WDSL internet erişimini, KATMA 
DEĞERLİ SERVİSLER'i ve ileride sunulacak 
olan özellikleri tanımlanmış HİZMET ve/veya 
HİZMETLER'in tümünü  
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER: Farklı ve 
yeniden yapılandırılmış nitelikte  olan, 
WAAYNET'in kendisinin veya üçüncü kişiler 
aracılığıyla, HİZMET üzerinden ve/veya 
HİZMET'in yanında ABONE'ye sunacağı diğer 
HİZMETLER'i, 
KOTA AŞIM ÜCRETİ:  Kotalı tarifelerde 
TARİFE'de belirtilen kotanın aşılması durumunda 
WAAYNET tarafından belirlenen fiyata göre 
ABONE'nin faturasına yansıtılacak tutarı,  
NAKİL: ABONE'nin HİZMET'i ve bu HİZMET'e 
entegre diğer HİZMETLER'i mevcut adresinden 
başka bir adrese taşınmasını   talep   etmesi   
durumunda   WAAYNET tarafından 
gerçekleştirilecek olan işlemi,  
SATIŞ NOKTALARI: WAAYNET tarafından  
belirlenmiş ve HİZMETLER' i n satışını ve 
WAAYNET abonelik işlemlerini yapmaya yetkili 
gerçek ve/veya tüzel kişileri, 
TAHSİLAT BİRİMLERİ: WAAYNET 
tarafından tahsilat yetkisi verilmiş tüzel kişileri ve 
WAAYNET tahsilat servislerini,  
TARİFE:WAAYNET'in bu SÖZLEŞME  
kapsamındaki HİZMETLER’in karşılığı olarak 
ABONE'den alacağı ücretleri ifade eder.  
MADDE 3.SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE 
KAPSAMI  
MADDE 3.1. SÖZLEŞME'NİN KONUSU: İşbu 
SÖZLEŞME'nin konusu, WAAYNET tarafından 
ABONE'ye sunulan HİZMET/HİZMETLER ile 
ilgili TARAFLARIN karşılıklı hak, yetki ve 
yükümlülüklerini düzenlemektir. 
MADDE 3.2. SÖZLEŞME'NİN KAPSAMINA 
YÖNELİK DEĞİŞİKLİKLER:  
Yasal düzenlemelerin ve tek- nolojik gelişmelerin 
mecbur kılması halinde ABONE'ye verilen 
HİZMETLER'in ve KATMA DEĞERLİ 
SERVİSLER'in yenilenmesi, değiştirilmesi, 
kaldırılması ve uygulamaya alınması hususunda 
WAAYNET yetkili olacaktır. WAAYNET, tüm 



işlemler için ABONE tarafından yetkili vekil 
kılınmıştır. 
MADDE 4. TARAFL ARIN HAK VE 
YÜKÜM- LÜLÜKLERİ 
MADDE 4.1. 
 WAAYNET, sunduğu HİZMET'ten 
ABONE'nin faydalanmasını sağlayacak, 
ABONE bu HİZMET'in karşılığı olarak 
TARİFE'sinde belirlenen ücretleri 
ödeyecektir. ABONE, WAAYNET 
tarafından kendisine  uygulanacak mevcut 
TARİFE'lere ve bunlarda meydana 
gelebilecek değişikliklere    
www.izmad.com.tr internet adresi 
üzerinden ulaşabilecektir. 
Ayrıca WAAYNET tarife 
değişikliklerini yürürlüğe girmeden önce, 
kendi belirleyeceği haberleşme kanallarıyla, 
ABONE'lere  duyurmakla görevlidir. 
MADDE 4.2. TARAFLAR, ABONE’nin tercih 
ettiği TARİFELER’i de içeren talep ve 
onaylarının açıkça belirtildiği, imzasını taşıyan, 
SÖZLEŞME eklerinin 
SÖZLEŞME’de yer alan şartların gerçekleşmesi 
kaydıyla, imzalandıkları tarih itibariyle söz 
konusu HİZMET’e ABONE olunduğunu 
göstereceğini; HİZMET’in sunulmasında esas 
teşkil edeceğini; SÖZLEŞME eklerinin işbu 
SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu 
ve zaman zaman ihtiyaç doğrultusunda 
WAAYNET tarafından güncellenebileceğini 
kabul ve beyan eder. 
MADDE 4.3. SÖZLEŞME imzalanarak, hat 
sahibi ve ABONE’ye ait nüfus cüzdanı 
fotokopisiyle birlikte WAAYNET’e 
ulaştırılmalıdır. Kurumsal abonelikler için ibraz 
edilen belgelere vergi levhası fotokopisi, yetkili 
kimlik fotokopisi ve imza sirküleri eklenmelidir. 
SATIŞ NOKTALARI’nda yapılan abonelik 
işlemleri yetkili kişilerce organize  edilecektir. 
MADDE 4.4. ABONE, bu SÖZLEŞME 
kapsamında SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir 
parçası olan WAAYNET ABONE 
BİLGİLENDİRME ve TARİFE TERCİH 
FORMU’ndaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt 
eder. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik 
olması halinde durum WAAYNET’e derhal 
yazılı olarak bildirilecektir. Bu şarta uyulmazsa 
ABONE’nin belirttiği yasal tebligat adresine 
yapılacak tebligat usulüne uygun olarak 
yapılmış sayılacak ve tebliğ tarihinden itibaren 
hüküm doğuracaktır. 
MADDE 4.5. ABONE, ABONELİK 
KANALLARI’nı 

kullanarak HİZMETLER’den yararlanabilir. 
MADDE 4.6. Hangi kanallardan hangi abonelik 
işlemlerinin yapılabileceği WAAYNET 
tarafından belirlenir ve bildirilir. Fatura adresi 
değiştirme NAKİL, DEVİR, unvan ve kullanıcı 
kimliği değişikliği gibi istekler ABONE 
tarafından WAAYNET’e yazılı olarak 
bildirilmelidir. 
MADDE 4.7. Abonelik talebinin alınmasına 
mukabil, en geç 8 iş günü içerisinde 
AKTİVASYON sağlanacaktır. Var olan 
süreçlerde bir değişiklik olması halinde 
AKTİVASYON’un ne kadar sürede 
gerçekleşeceği WAAYNET’in belirlediği 
kanallardan ABONE’ye bildirilecektir. 
MADDE 4.8. ABONE’nin tercih ettiği 
TARİFE’deki internet erişim bağlantı hızı, 
santral ile ABONE ikametgahının arasındaki 
mesafeye, teknik altyapıya göre değişkenlik 
gösterebilir. 
MADDE 4.9. ABONE’nin tercih ettiği 
TARİFE’de ne kadar sürede ne kadar değişiklik 
yapabileceği WAAYNET tarafından 
WAAYNET’in belirleyeceği kanallar aracılığıyla 
bildirilir. 
MADDE 4.10. Bu SÖZLEŞME’den doğan 
abonelik hakkı sadece ABONE’nin kendisine aittir. 
WAAYNET tarafından ABONE’ye verilen kullanıcı 
adı ve şifre bilgileri üçüncü şahıslara devredilemez ve 
kullandırılamaz. Şifre ve kullanıcı bilgilerinin üçüncü 
şahıslar tarafından öğrenilmesi veya çalınması 
durumlarında oluşacak zararlardan WAAYNET 
sorumlu tutulamaz. 
MADDE 4.11. İnternet bağlantısı 
sağlanacak noktalardan gerçekleşecek trafik 
sırasında oluşabilecek zararlardan 
WAAYNET sorumlu olmadığı gibi, 
kaybolacak, eksik alınacak ve iletilecek 
verilerden de sorumlu tutulamaz. 
MADDE 4.12. ABONE, WAAYNET’in bilgisi 
dışında WDSL internet erişim hızı ve 
internet erişim hattı üzerinde değişiklik 
yapamaz. ABONE, bu durumdan 
kaynaklanan zarar ve ziyanı karşılamakla 
mükelleftir. 
MADDE 4.13. WAAYNET tarafından 
ABONE’ye tahsis edilen port, üçüncü 
kişilere tahsis edilemez. Bir port birden 
fazla kullanıcının yararına açılamaz. Aksi 
bir durum yaşanması halinde doğacak 
zarardan ALT YAPI SAĞLAYICI, 
WAAYNET’i sorumlu tutması durumunda, 
ABONE, zarar ve ziyanı tazmin etmekle 
sorumlu olacaktır. 



MADDE 4.14. ABONE, HİZMETLER’den 
ve/veya 
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER’den 
yararlanırken kanunlara aykırı herhangi bir 
fiilde bulunamaz. 
ABONE, HİZMETLER’i kullanırken Türk 
Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunu ayrıca 
Elektronik Haberleşme Kanunu ile 
Markalar, Patent Hakları gibi Fikri ve 
Sınai Haklara ilişkin mevzuat hükümlerine 
aykırı hareket etmemeyi kabul etmiştir. Bu 
madde kapsamındaki ihlallerden doğan her 
türlü zararın tazmininden ABONE 
sorumludur ve böyle bir durumda 
WAAYNET, SÖZLEŞME’yi tek taraflı 
yazılı bildirimle fesh edebilir. 
MADDE 4.15. ABONE kendi yerel 
bilgisayar ağına gerekli ve yeterli güvenlik 
önlemlerini almakla mükelleftir. Buna 
göre ABONE maddi ve manevi herhangi 
bir zarara uğramamak için anti virüs, 
güvenlik duvarı ve istenmeyen mesaj 
engeli gibi tedbirleri almalıdır. 
WAAYNET, ABONE’ye internet 
üzerinden gelebilecek saldırılar 
neticesinde oluşabilecek zararlardan 
sorumlu tutulamaz. 
MADDE 5. MALİ HÜKÜMLER 
MADDE 5.1. WAAYNET, AKTİVASYON’un 
gerçekleştiği tarih itibariyle HİZMET’i 
faturalandırmaya başlayacaktır. 
AKTİVASYON bedeli,gerçekleştiği tarih 
itibariyle HİZMET’i faturalandırmaya 
başlayacaktır. AKTİVASYON bedeli, 
bağlantı ücreti, kısmi aylık kullanım 
ücreti, KOTA AŞIM ÜCRETİ, donanım 
bedeli, HİZMET’in kullanıldığı ayın ücreti 
ve var ise tek seferlik ücretler ve 
DEVİR/NAKİL ücretleri faturanın 
içeriğini oluşturur. 
MADDE 5.2. WAAYNET ’in taksitli satışının 
olması durumunda peşin ve taksitli satışlarının 
nihai tutarları arasında farklılık olabilir. 
MADDE 5.3. ABONE'ye ait fatura/faturalar 
ABONE tarafından bildirilen fatura tebligat 
adresine geçerli mevzuata uygun bir şekilde 
WAAYNET’ tarafından gönderilir. Aynı 
zamanda ABONE'nin bildirdiği e-posta adresine 
de elektronik fatura şeklinde gönderilebilir. 
ABONE tarafından adres değişikliğinin 
bildirilmemesinden kaynaklanan  
gecikme/aksaklık  ve  tebligat yapılamaması 
gibi durumlardan WAAYNET sorumlu 

tutulamaz. 
MADDE 5.4. WAAYNET tahakkuk ettirdiği 
faturayı son ödeme tarihinden önce aboneye 
ulaşacak şekilde gönderecektir. 
MADDE 5.5. ABONE'nin adresine gönderilen 
faturaya ek olarak, fatura bilgilerine müşteri 
hizmetleri kanalıyla veya online işlemler 
kullanılmak suretiyle ulaşılabi- lecektir. 
WAAYNET’'in, abonenin fatura bilgilerini 
yukarıda belirtilen kanallardan öğrenmesi için 
daima hazır tutması nedeniyle faturanın tebliğ 
edilip edilmediği husu-sunda abonenin bir itirazı 
olmayacaktır. Faturanın içeriğine, tutarına, son 
ödeme tarihine muttali olması nedeniyle 
ABONE, faturanın kendisine ulaşmasını 
beklemeden faturayı ödemekle yükümlüdür. 
M A D D E 5 . 6 . ABONE faturalarını 
WAAYNET’in belirleyeceği şekilde 
TAHSİLAT BİRİMLERİ'ne ödeyecektir. Kredi 
kartı ile yapılan ödemelerde her bir borçlanma 
için ayrıca imzaya gerek olmaksızın, 
WAAYNET ’ e bildirilecek olan kredi kartı 
faturaların  ödenecek  toplam  tutarı   kadar  
b o rç l a nd ı r ı l a c a k t ı r. B u i ş l e m i ç i n A B 
O N E WAAYNET’'i yetkilendirmiştir. 
MADDE 5.7. Faturaya yapılacak olan itirazın 
neticesi beklenmeksizin ABONE, 
faturalarını ödemekle yükümlüdür. İtirazın 
haklı bulunması durumunda 15 (onbeş) iş günü 
içerisinde geri ödeme ABONE'nin talebi 
doğrultusunda ABONE'ye iade edilecek veya 
ilk düzenlenecek faturada mahsup edilecektir. 
MADDE 5.8. ABONE, SÖZLEŞME altında hak 
ve yükümlülüklerinin başlama ve bitiş tarihleri, 
HİZMET kullanım süresi ve ücretleri ile diğer 
borçların belirlenmesi ve diğer anlaşmazlık 
hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz 
WAAYNET’'in evrak kayıtları, bilgisayar ve 
elektronik ortamda  saklanan  ka yı t l arı , ses 
kayıtları ve benzeri kayıtlarla 
karşılaştırılacaktır. ABONE'nin itirazı ile 
WAAYNET’in kayıtlarının birbirini tutmaması 
halinde, WAAYNET’ kayıtları esas alınacaktır. 
ABONE, WAAYNET’ tarafından kayda alınmış 
her türlü evrak kayıtları, bilgisayarda ve 
elektronik ortamda s akl anan kay ı t l ar ve s es 
kay ı t l arı n ı n Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu'nun 193. Maddesi gereğince kesin delil 
teşkil edeceğini ve çağrı merkezi ve internet 
üzerinden yapmış olduğu işlemlere ilişkin 
kayıtların tüm yargı organlarında geçerli 
bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini 
ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde 
olduğunu, kabul, beyanve taahhüteder. 

 



MADDE 5.9. Faturaların ABONE 
tarafından  son  ödeme  tarihine  kadar   
ödenmemesi d u r u m u n d a WAAYNET, H İ 
Z M E T L E R ' i kısıtlamaya, durdur-maya ve 
borcunu hukuki yollarla tahsil etmeye ve bu 
SÖZLEŞME'yi bildirim yapmaksızın 
tektaraflıfeshetmeyeyetkilidir. 
MADDE 5.10. ABONE'nin HİZMET'i 
kullanımında geçmişe yönelik ciddi artışlar 
olması durumunda WAAYNET ABONE'den 
ara ödeme talep edebilir. ABONE talebi 
yerine getirmediği taktirde WAAYNET, 
ABONE'ye sunulan HİZMET'i 
kısıtlama ve durdurma hakkına sahiptir. 
MADDE 5.11. ABONE'nin vefatı halinde 
HİZMET'in veraseten devir tescil işlemi 
tamamlanıncaya kadar mirasçı veya mirasçılar 
işbu SÖZLEŞME hükümlerini yerine 
getirmekle yükümlüdür. 
MADDE 5.12. SÖZLEŞME sebebiyle doğacak 
vergi, resim, harç ve fonlar ABONE tarafından 
ödenecektir. MADDE 6. ABONELİK 
SONLANDIRMA ESASLARI 
MADDE 6.1. ABONE'nin hiçbir hukuki ve 
cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir 
gerekçe göstermek- sizin malı teslim aldığı veya 
SÖZLEŞME'nin imzalandığı tarihten itibaren 7 
(yedi) gün içerisinde malı veya HİZMET'i 
reddederek SÖZLEŞME'den cayma hakkının var 
olduğunu ve cayma bildiriminin WAAYNET'e 
ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı 
taahhüt eder. ABONE cayma talebini 
WAAYNET iletişim adresine (Cumhuriyet mah. 
Demirel sk. No:27/2 Turgutlu / MANİSA) 
yazılıolarak bildirecektir. 
MADDE 6.2. ABONE tarafından ibraz edilen 
belgelerde bilgilerin eksik, sahte veya yanlış 
olduğunun tespit edil- mesi durumunda veya 
ABONE'nin taahhüdünde veya beyanında aksi 
bir durum belirlendiği takdirde WAAYNET 
SÖZLEŞME'yi tek taraflı fesh etme hakkına 
sahiptir. 

    MADDE 6.3. ABONE, abonelikten vazgeçme    
isteğini WAAYNET internet adresi üzerinden 
veya çağrı merkezi kanalıyla iletme hakkına 
sahiptir. Sağlanan HİZMET ABONE'nin bildirim 
yaptığı gün sonlandırılır. Bildirimin 30 (otuz) gün 
içerisinde WAAYNET'e yazılı olarak 
bildirilmesinden ABONE yükümlüdür. İptal talebi 
yazılı bildirimin WAAYNET'e ulaşmasını takiben 
48 saat içerisinde gerçekleştirilir. Teknik 
imkansızlıklar veya mücbir sebepler nedeniyle 
ABONE talebinin yerine getirilememesinden 
WAAYNET sorumlu değildir. Yazılı talebin 
WAAYNET'e ulaşmaması durumunda abonelik 

devam ettirilir. 
    MADDE 6.4. WAAYNET HİZMETLER'inden 

taahhüt karşılığı yararlanan ABONE, taahhüt  
şartlarında belirtilen taahhüt süresi sonuna kadar 
aboneliğini devamettirmez ise taahhütnamede yer 
alan indirimler, cihaz bedelleri dahil olmak üzere 
bunlarla sınırlı kalmamak üzere ve WAAYNET 
tarafından sağlanan ürün, hizmet ve benzeri 
yararlara, vergi vs yükümlülüklere ilişkin 
bedellerin cezai şart olarak WAAYNET'in talebi 
ile ayrıca herhangi bir hüküm tahsiline gerek ol- 
maksızın diğer tüm indirimlerin tahsil edilebilme 
hakkı WAAYNET'e aittir. 
MADDE 7. MÜCBİR SEBEPLER 
MADDE 7.1. ALTYAPI SAĞLAYICI'nın yapısına 
ilişkin işletme arızaları, şebeke bakım onarım 
çalışmaları, ABONE'lerin veya üçüncü şahısların 
hileli bir şekilde hatları bloke etme çalışmaları ve 
hukuki düzenlemelerden veya işbu 
SÖZLEŞME'den kaynaklanan sebepler başta 
olmak üzere WAAYNET'in kusurundan 
kaynaklan- mayan nedenlerle sağlanan HİZMET, 
kısmen veya ta- mamen geçici veya sürekli 
olarak verilemediği durum- larda WAAYNET 
sorumludeğildir. 
MADDE 7.2. HİZMET'in sağlanmasını 
engelleyen deprem, salgın hastalık, sel, su 
baskını, fırtına, savaş, seferberlik hali ve 
olağanüstü hal ve benzeri durumlar mücbir 
sebeplerdendir. 
MADDE 7.3. Taraflar mücbir sebeplerden dolayı 
fe-sih hakkına sahip değildir. SÖZLEŞME'nin 
geçerliliği mücbir sebep süresince devam eder. 
MADDE 8. DİĞER HÜKÜMLER 
MADDE 8.1. İşbu SÖZLEŞME taraflarca 
imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. WAAYNET 
ABONE BİLGİLENDİRME VE TARİFE 
TERCİH FORMU'nda 
belirtilen süre boyunca geçerliliğini devam ettirir. 
MADDE 8.2. SÖZLEŞME süresinin 
tamamlanması halinde taraflardan biri yazılı fesih 
ihbarında bulunmadığı takdirde HİZMET Süresi 
kendiliğinden yenilenir. ve Her Yıl %20 (yirmi) 
oranında Artış  Yapma hakkına Sahiptir 
MADDE 8.3. WAAYNET SÖZLEŞME'den    
doğan sorumluluk, yetki ve yükümlülüklerini 
başka bir işletmeciye devretmek durumunda kalabilir. 
Bu durumda ABONE kendisine ait her türlü bilginin 
devredilen işletmeciyegeçeceğinipeşinenkabuleder. 
MADDE 8.4.ABONE işbu SÖZLEŞME'de 
hüküm bulunmayan hallerde 
WAAYNET'in düzenleme, uygulama, usul 
ve esaslarının geçerli olduğunu kabul eder. 



MADDE 8.5. WAAYNET sözleşmeyi her 
zaman, hiçbir sebep göstermeksizin ve 
tazmin yükümlülüğü altına girmeksizin 
yazılı olarak haber vermek kaydıyla 
feshedebilir. 
MADDE 8.6. İşbu sözleşmenin bazı 
hükümlerinin uygulanmaması ve/veya 
geçerliliğini yitirmesi, SÖZLEŞME'nin 
diğer hükümlerinin geçerliliğini 
etkilemeyecektir. 
MADDE 8.7. Taraflar, SÖZLEŞME'den 
doğabilecek her türlü ihtilafta, Turgutlu 
Mahkemelerinin, İcra Tetkik Mercilerinin 
ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul 
ederler. 

MADDE 9. SÖZLEŞME'NİN EKLERİ 
MADDE 9.1. Seçilen TARİFE paketini ve diğer 
abonelik bigilerini içeren WAAYNET ABONE 
BİLGİLENDİRME ve TARİFE TERCİH 
FORMU işbu 
SÖZLEŞME'nin ayrılmaz bir parçasıdır. 
ABONE WAAYNET ABONE 
BİLGİLENDİRME ve TARİFE 
TERCİH FORMU onayı gereği WAAYNET'in 
yapacağı işlemler nedeniyle WAAYNET'e karşı 
herhangi bir itiraz, hak ve tazminat talebinde 
bulunmayacaktır. Bu SÖZLEŞME toplam 9 
(dokuz) maddeden oluşup 2 (iki) nüsha olarak 
düzenlenmiş ve TARAFLAR'ca imzalanmak 
suretiyle yürürlüğe girmiştir. 
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