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1. işbu protokot, bir tarafta Aydınevler Mahattesi İnönü Caddesi No: 20 Küçükyatı Ofispaık Mattepe / İSTANBUL

adresinde mukim "SUPERONLlNE İtetişim Hizmetteri A.Ş." (kısaca SUPERONLlNE) otarak anılacaktır.

adresinde mukim

aıasında (kısaca KARŞl TARAF olaıak anılacaktır) arasında ............./..."......./

tarihinde tanzim ve imza editmiştir.

işbu protokot SUPERONLlNE'ın attyapı işletmecitiğine yöne[ik yetkilendirme süresince geçerli ve yürÜr[ükte

o[acaktır.
2. SupERoNLlNE ses, internet, data, video, TV vb. her tür[ü telekomünikasyon hizmet[eri sunabilmek amacıyla

yapacağı ön çalışrnatar neticesi KARŞ| TARAF'ın tasarrufundaki mutabık kalınan tüm alan ve sahalarda, mülkiyet

ve işletmesi mLjnhasıran kendisinde otmak kaydıyla gerekli altyapı şebekesini kuracak ve yetkilendirme

süresince iştetebitecektir. SUPERONLlNE, iştetme sırasında teknik zoruhtutu! ve / veya teknotojik gerektitikler

hatinde şebeke üzeıinde revizyon çatışmaları yapabitecektiı. /

3. KARşı TARAF, SuPERONL!NE tarafından yerleştirilen dağıtım kutusuna zarar verecek herhangi bir faaliyette

bulunmayacaktır. KARŞ| TARAF'ın SUPERONL|NE a[tyapısına zarar 'vermesi muhtemel tamiı tadilat vb.

taşınmazda zorunlu çalışmalar yapmasının gerekti o[duğu hallerde, bu çalışma[ardan makul süre önce gerekti

önlemelerin atınması için durumta itgili otarak SUPERONLlNE'a bitgi verecektir.

4. Teşkit edilen attyapı şebekesinde bakım, arıza gibi çalışmatarın yapı[ması için SUPERONLINE personeli ve /
veya SUPERQNLlNE tarafından yetkitendiriten firma çalışanları söz konusu alan ve sahalara 7 gün 24 saat giriş

yapabitecektir. KARŞITARAF bu konuda SUPERONLlNE'a gereklidesteğiveıecektir.

5. Teşkit editecek altyapının kurulurn, iştetme gibi matiyetteri SUPERONLlNE tarafından karşıtanacak olup bu

iştemter KARŞI TARAF'a herhangi bir mati yükümtütük get!rmeyecektir. KARŞl TARAF a[tyapı şebekesi için

gerekti ekiprnanın konutacağı yerler konusunda §tJpERoNtıNEdan işbu protoko[ süresince herhangi bir bedet

ta[ep etmeyecektir.

6. SuPERoNLlNE, teşkit edeceği a[tyapı üzerinden ku[[anıcılarına satış, pazarlama ve kurutum faa[iyetlerini

gerçekleştirecektir.

7. supERoNLlNE, iş bu PROTOKOL çerçevesinde ŞEBEKE'yi tesis ederken ve/veya işletirken , SİTE'nin veya

üçüncü şahısların bu tesis, ve işletme hizmetteri nedeniyte zaftıa uğraması halinde, verilen zararın taraftarca

müştereken veya taraftarcİ müştereken betirtelgtg!, lililkjşi marıfetiy.te tespit o[unması ve betgelenmesi şartı

ile zararı gidermek ve durumu eski hale getirmekle yükümtüdür.

8. KARŞl TARAF, işbu sözleşmeye konu olan yerlerin SUPERONLlNE'a attyapı kurulumu ve işletrnesi için

bedelsiz tahsis edildiğini, tahsis amacına uygun her türlü yetkiye haiz olunduğunu, sözleşme konusu hizmetin

bir kamu hizmeti otduğunu ve kurulacak sistemlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kurulduğunu, bu

nddenle sözleşme konusu sistem[ere kendisinin müdahatede bu[unamayacağını ve 3. şahıs[arın müdahatesi

durumunda derhat SUPERONLlNE'a haber vereceğini kabu[, beyan ve taahhüt eder.

9. TARAFLAR, işbu PROTOKOL'ün uygu[anması dolayısıyla öğrendikleri karşı TARAF'a ait her tÜrtü bit9iyi

muhafaza edecektir.

9 (dokuz) maddeden oluşan işbu PROTOKOL ........../.........../........... tarihinde 2 nüsha olarak, TARAFLAR'ın yetkili

temsitcilerince imza[anmak suretiyle yürürtüğe girmiştir.
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