Yeni MobilSaha Servisi Kampanya Taahhütnamesi
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen Yeni
MobilSaha Servisi Kampanyası (“Kampanya”)’ndan belirtilen özel ve genel şartlar kapsamında
yararlanacağımı, özel ve genel şartların Taahhütname’nin bütününü oluşturacağını;:
1- Yeni MobilSaha Servisi, GSM teknolojileri kullanılarak şirketimiz adına kayıtlı faturalı / faturasız
kurumsal hatları internet üzerinden GSM teknolojisinin elverdiği ölçüde izleme ve takip etme
işlemlerinin gerçekleştirilmesini, internet üzerinden ilgili GSM hatlarına ait telefon numaralarına cep
telefonunun WAP destekli olması durumunda WAP adresinden mesaj ve/veya cep telefonunun WAP
destekli olup olmadığından bağımsız olarak kısa mesaj gönderilmesini, ilgili hat kullanıcısı tarafından
ilgili mesajların/kısa mesajların görüntülenmesini sağlayan harita tabanlı bir servis olduğunu bildiğimi,
İlgili hat kullanıcısı tarafından WAP sayfasına erişim olabilmesi için hat kullanıcısının kullandığı hattın
GPRS kullanımına açık olması gerektiğini bildiğimi, hat kullanıcısının kullandığı cep telefonu ile
MobilSaha Servisi’nden SMS alabilmesi için kullanılan faturalı hat(lar)ın SMS kullanımına açık hat
olması gerektiğini;
2- Yeni MobilSaha Servisi kapsamında, ürün aboneliğine sahip olmamız durumunda, Yeni MobilSaha
Servisi’ne tanımlanan adımıza kayıtlı hatların konum bilgilerini harita üzerinde
görüntüleyebileceğimizi, Yeni MobilSaha Servisi kullanımına tanımlı adımıza kayıtlı hatlara mesaj ve
kısa mesaj gönderebileceğimizi, söz konusu mesajların, WAP destekleyen telefonlar tarafından ilgili
hat kullanıcısı tarafından görüntülenebileceğini, ek olarak; şirketimiz tarafından tanımlanacak
bölge/bölgelere, bu bölge/bölgelere atadığımız çalışanlarımızın giriş ya da çıkış yaptıkları durumlarda
talebimiz doğrultusunda, sistem uyarı mesajı üreteceğini bildiğimizi, Yeni MobilSaha Servisi
aboneliğine ilişkin tercihimiz bu Taahhütname’nin ekinde (Ek-1) belirtildiğini, İşbu Taahhütname’yi
imzalamamızı müteakip MobilSaha Servisi’nden yararlanma amacımız ve MobilSaha Servisi
kullanımımız bu maddede belirtilen hususlar ile sınırlı olup, MobilSaha Servisi kapsamında edindiğimiz
bilgiler şirketimiz tarafından başka herhangi bir amaçla kullanılmayacağını,
3- Kampanya’dan yararlanabilmek için işbu Taahhütname geçerlilik süresince faturalı AVEA kurumsal
aboneliğimiz olacağını, MobilSaha Servisi kapsamında kullanılacak GSM hatlarının tümü şirketimize
tahsis edilmiş olan hatlardan olacağını,
4- Yeni MobilSaha Servisi kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz şirketimiz adına kayıtlı GSM
hatlarına ait numaralar işbu Taahhütname EK-2’inde sunulduğunu,
5- Yeni MobilSaha Servisi kapsamında şirketimize tanınan imkanları, sadece işimizin bir gereği olarak
ve çalışma saatleri içerisinde kullanacağımızı, Yeni MobilSaha Servisi kapsamında, firma yetkilisi
kapsam dahilindeki kullanıcıların konumlarını internet aracılığıyla yalnızca kendilerine tahsis edilen bir
hesap üzerinden sorgulayıp takip edeceğini, ancak bu izleme işlemi daha sonradan ispat edilebilir
şekilde izin alınması halinde mümkün olacağını, izin alınırken kullanıcıların verdikleri izinleri her zaman
geri alabileceğinin taraflarına bildirileceğini, bu kapsamda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait
olacağını, AVEA’nın talep etmesi halinde kullanıcılardan alınan izinleri derhal AVEA’ya sunacağımızı ve
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kendilerini tarafımızdan tahsis edilmiş hatlar ve bu hatların kullanıldığı cep telefonları marifetiyle
denetleyebileceğimiz ve kontrol altında tutabileceğimiz konusunda bilgilendirileceğimizi,
6- Taahhütname kapsamında EK-2 de numaraları belirtilen kullanıcılara servisin aktivasyonuna
müteakiben servisin kullanılmaya başlanıldığının ve dilediği takdirde hatta ait konum bilgisi erişim
izninin iptal edebileceğine dair bir bilgilendirme kısa mesajının gönderileceğini bildiğimi,
7- Kullanıcıların, kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak erişebilecekleri Yeni MobilSaha ekranındaki
kişisel bilgiler sekmesinden yapabilecekleri değişiklikler ile servis kapsamından geçici olarak
çıkabileceklerini bildiğimizi, kabul ettiğimizi ve bu husus hakkında söz konusu kullanıcıları
bilgilendireceğimizi,
8- Taahhütname geçerlilik süresi, Taahhütname imza tarihinden itibaren 6,12 ve 24 ay seçenekleri ile
sunulacağını, Taahhütname tarafımızca ve/veya AVEA tarafından geçerlilik süresi sona erme
tarihinden 1 ay önce sona erdirilmediği takdirde kendiliğinden aynı süre ile uzayacağını, Bu durumun
devam eden yıllar için de geçerli olacağını;
9- AVEA tarafından Yeni MobilSaha Servisi’nin şirketimiz tarafından kullanılabilmesi için bir kullanıcı
adı ve şifre tanımlanacağını, tanımlanacak kullanıcı adı ve ilk şifre, AVEA tarafından işbu
Taahhütname’nin ekinde bildirmiş olduğumuz Yeni MobilSaha yetkilisine ait e-posta adresine
ulaştırılacağını, Gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin bildirmiş olduğumuz e-posta adresine ulaşmaması
veya ulaştığı halde yetkili ve/veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılması ve benzeri neden(ler)le
ortaya çıkabilecek sonuçlardan AVEA’nın sorumlu olmayacağını kabul ettiğimizi, Bu maddede belirtili
durumların oluşması durumunda Avea’nın tarafımızdan peşinen ibra edilmiş olduğunu ve Avea’nın
oluşabilecek zarar ve ziyanına ilişkin her türlü hakkının saklı tutulduğunu bildiğimizi,
10- Şifre değişikliği talep etmemiz halinde, bu talebimizi şirket yetkilisi/yetkilileri aracılığı ile 444 1 550
numaralı AVEA çağrı merkezine iletmemiz gerektiğini, bu talebin AVEA tarafından yerine
getirilebilmesi için talepte bulunan kişilerin şirket yetkilisi/yetkilileri olduklarını ispat etmekle
yükümlü olduklarını, aksi takdirde AVEA’nın sözkonusu talebi yerine getirmeyeceğini ve bu nedenle
AVEA’dan herhangi tazminat ve benzeri talepte bulunmayacağımızı; talepte bulunan kişi/kişilerin
yetkili olduklarını ispat etmeleri halinde, bu tarihten itibaren, şifre gönderiminin, aksi AVEA’ya
bildirilene kadar, şirket yetkilisinin talep ettiği belirtmiş olduğu Yeni MobilSaha yetkilisine ait e-posta
adresine gönderileceğini; şifrenin şirket yetkili/yetkililerin belirtmiş olduğu e-posta adresine
ulaşmaması veya ulaştığı halde yetkili/yetkisiz kişiler tarafından kullanılması vs. nedeniyle ortaya
çıkabilecek sonuçlardan AVEA’nın sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlardan dolayı AVEA’yı peşinen
ibra ettiğimizi ve her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,
11- Şirketimiz tarafından MobilSaha Servisi kullanma yetkililerini tayin etme ve Yeni MobilSaha
Servisi’ni kullanma konusunda yetkili olarak belirlenen ve kendisine Şifre’nin iletilmesini talep
ettiğimiz kişinin (“Yetkili”) kimlik bilgileri işbu Taahhütname EK4’ünde, ilgili kişilerin kimlik belgeleri
sureti ile birlikte sunulduğunu,
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12- Yetkilinin Yeni MobilSaha Servisi’ni işbu Taahhütnamede yer alan taahhütlerimize uygun olarak
kullanması sağlanacağını. AVEA tarafından şirketimize bildirilmiş olan Şifreyi sadece Yetkili kişi
kullanabileceğini, Yetkilinin; kendisine verilen şifreyi herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle
paylaşmayacağını, Yeni MobilSaha Servisi sebebiyle edindiği bilgileri amacı dışında üçüncü kişilerle
paylaşmayacağını Yetkilinin bir önceki cümlede sayılanlarla sınırlı olmaksızın taahhütname
kapsamındaki yükümlülüklerimiz bağlamında Yeni MobilSaha Servisi’nin kullanımı konusunda tüm
eylemlerinden AVEA’ya ve şirketimiz çalışanları dahil üçüncü kişilere karşı tek sorumlu şirketimiz
olacağını, Yetkili kılınan kişilere ait kimlik bilgilerinin EK4’de ilgili kişilerin kimlik belgeleri sureti ile
birlikte sunulacağını,
14- Yetkili kişiye verilen Şifre’nin ve/veya Yetkili Kişi’nin belirlediği kullanıcılara tanımlanan şifrelerin
kırılması ve/veya Yetkili Kişi şifresinin herhangi bir şekilde Yetkili dışında/EK5’de bilgileri yer alan
kullanıcılara tanımlanan şifrelerin kullanıcı ve yetkili kişi dışında başka herhangi bir üçüncü kişinin
eline geçmesi ile Yeni MobilSaha Servisi’nin yetkisiz kişilerce kullanılması/izlenebilmesi durumunda
tek sorumluluğun şirketimize ait olacağını, şirketimizce böyle bir durumdan şüphe edilmesi halinde
dahi AVEA durumla ilgili olarak derhal bilgilendirileceğini
15- Servisin ücretlendirmesi aşağıdaki şekilde olacağını;
Sabit ücret, şirketin o ay içerisindeki hat sayısına denk gelen BAREM’deki birim fiyat üzerinden
belirlenecektir. Kullanıcı sayısı kademeli olarak arttırıldığı durumlarda ücretlendirmelerde indirime
gidilebilecektir. Taahhüt süresine ve hat sayısına göre belirlenen fiyatlar aşağıdaki gibidir.
Hat
sayısı

Taahhütsüz

6 ay
12 ay
24 ay
taahhütlü taahhütlü taahhütlü

50+

10₺

9₺

8₺

6₺

11-50

13₺

12₺

11₺

9₺

1-10

16₺

15₺

14₺

12₺
KDV, ÖİV dahildir.

WAP Kullanım Ücreti
Saha çalışanları sadece uygulamanın WAP arayüzüne ücretsiz olarak erişilebileceğini,
SMS Kullanım Ücreti
Yeni MobilSaha Servisi web arayüzünden Yeni MobilSaha Servisi için tanımlanmış kurumsal hatlara SMS
gönderilebileceği gibi, arayüzden yapılan gönderimlerin ücretsiz olduğunu bildiğimizi
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16- Taahhütname kapsamında sağlanan hatların AVEA tarafından kapatılmasına sebebiyet
vermeyeceğimizi, faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmeyeceğimizi, herhangi bir 3. kişiye
devretmeyeceğimizi, İşbu maddede sayılı taahhüdümüze aykırı davranmamız durumunda, Yeni
MobilSaha Servisi kapsamından derhal çıkarılacağımızı, AVEA tarafından ilgili mevzuat ve/veya
Abonelik Sözleşmesi uyarınca kapatılmasına neden olmak, başka kişi ya da kuruluşlara devretmek,
faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmek, başka bir operatöre taşımak da dahil ve fakat bunlarla
sınırlı olmamak kaydı ile söz konusu taahhüdümüze uymamamız durumunda, (“Taahhüde Aykırılık”),
taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Taahhütname kapsamında tarafım(ız)a sağlanan indirim
bedelleri ("Kampanyada Kaldığım(ız) Ay X verilen Aylık İndirim Tutarı") ile tarafım(ız)dan
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş aylık kullanım
bedellerinin (“Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X Aylık kullanım Ücreti) karşılaştırılarak bu
karşılaştırma sonrasında lehim(iz)e olacak şekilde hesaplanacak tutarları her bir hattımız için ayrı ayrı
hesaplanmak üzere, AVEA’ya ödeyeceğimizi Yeni MobilSaha servisinin tarife ücretlerinde AVEA
tarafından gerekli görülmesi durumunda herhangi bir zamanda tarafımızın onayına gerek olmaksızın
değişiklik yapabileceğini, bu durumda adımıza düzenlenen fatura tutarına itiraz etmeyeceğimizi,
İşbu taahhütname konusu tüm hatlar için geçerli olmak üzere, Yeni MobilSaha servisi sabit ücretlerinin
tarafımızdan belirlenecek ana numara için düzenlenecek faturaya yansıtılacağını,
17- İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimizden herhangi birini ihlalimiz veya yerine gerektiği
gibi getirmememiz halinde adımıza tahsis edilen hattın/hatların, ihlal tarihinden itibaren Abonelik
Sözleşmesinde yer alan usul uyarınca, diğer her türlü hakkı saklı kalmak üzere AVEA tarafından
kullanıma kapatılabileceğini ve işbu hizmeti durdurabileceğini,
18- Yeni MobilSaha Servisi kullanımı sebebiyle edindiğimiz tüm bilgiler sadece işbu Taahhütname
1.maddesinde belirtilen Amaç ile sınırlı olarak şirketimiz içerisinde kullanılacağını, bu bilgiler gizli bilgi
olup, söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerle herhangi bir kişi tarafından herhangi bir şekilde
paylaşılması, üçüncü kişilere kullandırılması, verilmesi durumlarında doğabilecek tüm sonuçlardan
şirketimiz tek başına sorumlu olacağını,
19- Yeni MobilSaha Servisi sebebiyle ve Taahhütname kapsamında AVEA tarafından Şirketimize
verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat
ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgi olup,
bunları, kopyalamayacağımızı ve başkalarının kullanımına vermeyeceğimizi, çalışanlarımıza işin doğru
bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağımızı ve kendi faaliyetimiz ile ilgili iş ve
faaliyetlerimiz dışında kullanmayacağımızı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her
türlü önlemi alacağımızı, bu yükümlülüğümüzün Yeni MobilSaha Servisi süresince ve Yeni MobilSaha
Servisi sona erdikten sonra dahi süre kısıtlaması olmaksızın devam edeceğini,
20- AVEA, dilediği zaman şirketimize öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Taahhütname
konusu Servisi uygulamadan kaldırabileceğini,
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21- Yeni MobilSaha Servisi, sadece Türkiye sınırları içerisinde kullanılan hatlar için AVEA tarafından
verileceğini, İşbu Taahhütname’nin 21. maddesinde belirtili durumlarda AVEA’nın hakkı saklı
olduğunu, .
22- AVEA tarafından gerekli görülen durumlarda ve/veya Yeni MobilSaha Servisi bakım/onarımının
yapılacağı durumlarda Yeni MobilSaha Servisi geçici olarak durdurulabileceğini, Yeni MobilSaha Servisi
kapsamına dahil edilen hatların açık olmaması/havasal ve karasal transmisyon şebekesinde
yaşanabilecek sorunlar/teknik aksaklıklar/ Yeni MobilSaha Servisi veri tabanında yaşanabilecek
sorunlar/internet bağlantısında çıkabilecek sorunlar sebebiyle Yeni MobilSaha Servisi’nin kesintiye
uğraması/yavaşlaması/ MobilSaha Servisi’ne ulaşılamaması durumlarında Yeni MobilSaha Servisi’nde
kesinti olmasından dolayı AVEA sorumlu olmayacağını,
23- İşbu Taahhütname ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde İstanbul (Merkez)
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacağını,
24- Aşağıda yazılı adresimiz tebligat adresimiz olduğunu ve ismi yazılı kişi Şirketimiz irtibat kişisi olup
Taahhütname geçerlilik süresince adresimizde ve irtibat kişisinde değişiklik yapılması halinde
değişiklikler yazılı olarak AVEA’ya bildireceğimizi, bildirilmediği takdirde, bu adreslere ve irtibat
kişilerine yapılmış olan ihbarlar ve bildirimlerin geçerli olacağını,
İhbar adresi :
..................
Dikkatine :
25- İşbu Taahhütnamenin ifasında doğacak uyuşmazlıklarda AVEA’nın defter ve kayıtları geçerli,
bağlayıcı ve kesin delil olacağını
26- Yeni MobilSaha Servisi kapsamında adımıza sağlanan hakların AVEA tarafından haklı nedenle sona
erdirilmesi ya da hat(lar)ın haklı nedenle görüşmeye kapatılması durumunda AVEA’dan herhangi bir
talepte bulunmayacağımızı,
27- İşbu Taahhütname’den doğacak tüm masrafların, Damga Vergisi de dahil olmak üzere tarafımızdan
karşılanacağını,
28- Taahhütnamenin eklerinin, Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu,
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, …/…/…… tarihinde
imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir
suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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29- Taahhütname kapsamında ve Yeni MobilSaha Servisi’nden yararlanmak için sunmuş olduğumuz
tüm belgeler şirketimize ait ve doğru olup, işbu Taahhütname sunmuş olduğumuz şirketimiz imza
sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmıştır.
EKLER:
EK 1: Tercih ettiğimiz taahhüt modeli ve kullanıcı sayısı
EK 2:. Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz adımıza kayıtlı GSM No’ları
EK 3: Yeni MobilSaha Yetkilisi Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Sureti
EK 4: Yeni MobilSaha Yetkilisi tarafından yetkili kılınan kişilerin Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri
Suretleri
EK 5: Şirketimiz imza sirküleri

.................................
Adına,
İsim:
Ünvan:
İmza:
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EK -1
Taahhüt miktarı:
Hat sayısı: …… (sayıyla)
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Taahhütsüz
1-10

6 ay

12 ay
11-50

24 ay
50+

EK -2
Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM No’ları
GSM Hattını kullanan kişinin Adı Soyadı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Kullanıcı adı ve Şifrenin gönderileceği MobilSaha Yetkilisi’ne ait e-posta adresi :
Faturalandırma yapılacak GSM Numarası :
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EK-3
MobilSaha Yetkilisi Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Sureti
Adı Soyadı:
Ünvan/Pozisyon:
GSM No:
İş Tel No:
Faks No:
E-posta Adresi:
İmza:
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EK-4
MobilSaha Yetkilisi tarafından yetkili kılınan kişilerin Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Suretleri
Adı Soyadı:
Ünvan/Pozisyon:
GSM No:
İş Tel No:
Faks No:
E-posta Adresi:
İmza:
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