
 

 
 
 
TANIM 
İşbu formda adı geçen TÜRKSAT A.Ş., Yağlıpınar Mahallesi Türksat Küme Evleri No:1 Gölbaşı/ ANKARA 

adresinde mukim Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.’yi; DIGITURK, Krea İçerik Hizmetleri 

ve Prodüksiyon A.Ş. yi; Sözleşme, Abone ile DIGITURK arasında beINSPORTS Paketi sunumu için 

akdedilecek sözleşmeyi; beINSPORTS Paketi, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig futbol müsabakalarının 

ve bunlar dışındaki diğer spor içeriklerinin (İngiltere Premier Lig, NBA müsabakaları ile Formula 1 yarışları 

hariç), ilgili yayın hakkı ve/veya lisans sözleşmeleri çerçevesinde edinilen yayın hakları kapsamı ile sınırlı ve bu 

sözleşmelerde yer alan kısıtlamalara bağlı olarak yayınlandığı beIN SPORTS HD1, beIN SPORTS HD2, beIN 

SPORTS HD 3, beIN SPORTS HD4, beIN SPORTS MAXHD1 ve beIN SPORTS MAXHD2 logolu televizyon 

kanallarını ifade etmektedir. 

AMAÇ 

Bu form, beIN SPORTS Paketinin sayısal KabloTV altyapısı üzerinden iletilmesine ilişkin Abone ön başvurusu 

olup, DIGITURK ile Sözleşme akdedilmesi ve ilgili süreçlerde geçerli olacak şartlar ile kullanım, güvenlik ve 

gizlilik politikasını içermektedir.  

Abone, DIGITURK ile akdedeceği Sözleşme şartları altında beINSPORTS Paketine erişim hakkına sahip 

olacaktır. 

BİLGİ PAYLAŞIMI 

Hizmet Numarası   : 

T.C. Kimlik Numarası  : 

Abone Adı-Soyadı              : 

Telefon    : 

Adres     : 

E-Posta    : 

Abone, İşbu form ile kendisi ve DIGITURK arasında Sözleşme imzalanması amacıyla kendisine ait 

yukarıda yer alan kişisel bilgilerin DIGITURK ile paylaşılmasına, DIGITURK tarafından pazarlama ve 

tanıtım amacıyla iletişime geçilmesine muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 

 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
 

1. DIGITURK tarafından sunulan içeriğe, DIGITURK ile akdedilecek Sözleşme şartları altında 

ulaşılacaktır. beINSPORTS Paketi kapsamındaki kullanım bedelleri de DIGITURK tarafından tahsil 

edilecek ve faturalandırılacaktır.  

2. beINSPORTS Paketi, DIGITURK ile Abone arasında Sözleşme tesis edildiği bilgisinin TÜRKSAT 

A.Ş.’ye ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde aktif hale getirilecektir. 

3. TÜRKSAT A.Ş, beINSPORTS Paketi kapsamında sunulan kanalların KabloTV altyapısı üzerinden 

iletilmesinden sorumlu olup DIGITURK kaynaklı ayıplardan sorumlu değildir.  

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.  
KABLO TV VE İNTERAKTİF HİZMETLER 

beIN SPORTS PAKETİ ÖN BAŞVURU ve BİLGİLENDİRME FORMU 



4. Abone, DIGITURK ile akdedilen Sözleşmede belirlenen yükümlülüklere uymaması halinde doğabilecek 

her türlü zarardan kendisinin tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5. Abone, beIN SPORTS Paketinin Sözleşmede belirlenen kullanım şartlarına aykırı olarak kullanıma ilişkin 

emarelerin belirmesi halinde TÜRKSAT A.Ş.’yi derhal haberdar edeceğini, haksız kullanıma engel olmak 

için gerekli tedbirleri alacağını, aksi takdirde doğabilecek her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olacağını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6. TÜRKSAT A.Ş. beIN SPORTS Paketine ilişkin içerik kaynaklı sorunlardan sorumlu değildir. Bu 

kapsamdaki sorunlar,   0 212 473 73 73 numaralı DIGITURK çağrı merkezine iletilmelidir. 

7. Abone, beINSPORTS Paketi kapsamında doğacak uyuşmazlıklarda, DIGITURK ve TÜRKSAT A.Ş.’nin 

defter, her türlü belge, bilgisayar kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder.  

8. TÜRKSAT A.Ş, beIN SPORTS Paketi ile ilgili DIGITURK tarafından yönetilen web sitelerine 

bağlantılar verilebilecektir. Söz konusu web sitelerinin ziyareti halinde sitenin kendi gizlilik ve diğer 

politikaları geçerli olacaktır. TÜRKSAT A.Ş. diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu 

değildir. 

9. Abone, beIN SPORTS Paketi üyelik iptali için abonenin DIGITURK ile akdettiği sözleşme hükümleri 

çerçevesinde işlemler gerçekleştirilecektir.  

10. TÜRKSAT A.Ş. aboneliğinin sona ermesi durumunda beIN SPORTS Paketi hizmetinin sunumu 

KabloTV altyapısı üzerinden durdurulacaktır. 

11. Abone bu formu imzalayarak / onaylayarak beIN SPORTS Paketi içeriğini sadece meskende bireysel 

olarak kullanacaktır, bireysel olarak aldığı hizmeti hiçbir şekilde toplu alanlarda gösterime sunmayacaktır 

ve ticari amaçla kullanmayacaktır, aksi halde TÜRKSAT A.Ş. ve/veya DIGITURK’ün beIN SPORTS 

Paketini kısmen veya tamamen durdurarak tazminat talep etme hakkı saklıdır. 

12.  12 maddeden oluşan işbu form 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup biri Aboneye verilecek, diğeri 

Abone dosyasına konulacaktır. 

 
Yukarıda belirtilen tüm maddeleri okuduğumu ve bu kapsamda bilgilendirildiğimi, işbu form ile paylaştığım 
bilgilerimin tarafıma bilgi verilmesi amacıyla DIGITURK ile paylaşılmasını kabul ve beyan ederim. 
 
Tarih      : 

Abone Adı / Soyadı / Ünvanı  :      

İmza      : 

 


