www.esemes.net – BAŞLIKLI TOPLU SMS HİZMETİ
AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
…. / …. / 20… tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu SMS Servisi Taahhütnamesi (Bundan sonra
“Taahhütname” olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz Toplu SMS’lerin, aşağıdaki
formda belirtmiş olduğumuz Alfanumerik başlık(lar) ile gönderiminin yapılmasını talep ettiğimizi; aşağıdaki
formda belirtmiş olduğumuz kişinin taahhütname konusu Servis için tarafımızca yetkili kılındığını ve bu
kapsamda söz konusu kişiye Taahhütname konusu Servislere ilişkin kullanıcı adı ve şifre bildiriminin
yapılmasına onay verdiğimizi, kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi,
kullandırmayacağımızı ve verilen amaç dışında kullanmayacağımızı, yetkili kişinin bu kapsamdaki
ihlallerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu ve bunlar ile yetkisi olmayan kişiler tarafından şifrenin
kullanılması ve/veya kullanıcı adı ve şifrelerin amaç dışı kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm
zararlara ilişkin sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
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*ALFANUMERİK BAŞLIK 1
*ALFANUMERİK BAŞLIK 2
*ALFANUMERİK BAŞLIK 3
*Alfanumerik Başlıklarınız en az 3 – en fazla 11 karakterden oluşmalıdır.
Yetkili STH Operatörü Kodu
Yetkili Bayi

: STH-226
: www.esemes.net – Başlıklı Toplu SMS Hizmeti

İşbu Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu 1(bir) nüsha olarak tanzim edilip.…/.…/20…
tarihinde şirketimizi/kurumumuzu temsil ve imzalama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Form tarafımızda
kalacaktır.
FİRMA YETKİLİ KİŞİ
AD SOYAD

:

İMZA

:

KAŞE

:

KURUMSAL TOPLU SMS SERVİSİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
GSM abonelerine (bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) en fazla 1071 karakterli yazılı kısa mesaj (SMS)
gönderme servisinden (bundan böyle Servis olarak anılacaktır) yararlanmak istememiz sebebiyle;
SERVİS YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
1. İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi,
bunlara ilişkin www.esemes.net adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,
2. İşbu taahhütnamenin Ek’inde belirtmiş olduğumuz alfanumerik başlık(lar) üzerinden taahhütnamede
belirlenen koşullarda SMS gönderebileceğimizi,
3. İşbu taahhütname kapsamında göndereceğimiz SMS’lerin içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını;
SMS’lerin içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış
ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı Olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef
almayacağını, 3.kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; her halükarda SMS’ler ile ilgili tüm
sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,
4. İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisüzerinden gönderimleri yapabilmek için SAZAK GSM
Haberleşme Teknolojileri Ltd. Şti. ad ve hesabına bayilik eden/hizmet veren Esemes.Net | Toplu Sms
Hizmetleri (Bundan böyle Esemes olarak anılacaktır)’ne ait olan ve www.esemes.net adresinden
WEBSMS Panelini kullanacağımızı,
5. İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Kontörlü Toplu SMS Paketleri kapsamında tarafımıza
sağlanacak Toplu SMS’lerin kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız hallerinde dahi, seçimimize
bağlı olarak değişen KDV, ÖTV dâhil Kontör Paket bedelinin tamamını ödeyeceğimizi,
kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya paket kullanım süresi sonunda diğer aylara devri
gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu Toplu SMS’leri devretme hakkımızın
bulunmadığını,
6. İşbu Taahhütname kapsamında Toplu SMS göndereceğimiz Müşterilerimize ait mobil telefon
numaralarının Müşterilerimiz tarafından verildiğini, Müşterilerimizi kendilerine ücretsiz olarak Toplu
SMS gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu SMS
gönderebilmek için Müşterilerden sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu onayların
alınması aşamasında Müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmadığını, bu hususlarda Müşterilerden
gelecek her türlü talep, şikâyet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu,
7. Gerek Müşteri onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle
Müşterilerden Esemes.Net’e kendilerine Toplu SMS gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi
halinde tarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın, söz konusu Müşterilere Toplu SMS gönderimini
derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, dilerse Müşterilerden gelen bu talebi tarafımıza
iletebileceğini, Esemes.Net’den ya da Müşterilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler
kapsamında bu müşterilere Toplu SMS gönderimini derhal engelleyeceğimizi,

8. İşbu Taahhütname kapsamındaki Toplu SMS gönderimlerinde, mesajı alacak Müşterinin cep
telefonunun “mesajı gönderen” kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik
başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık
taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK- 1’de yer alan “Aktivasyon ve
Alfanumeratik Başlık Talep Formu” ile Esemes.Net’e bildireceğimizi, Esemes.Net’in herhangi bir
gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanumerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir
kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi
bir itirazda bulunmayacağımızı; işbu madde kapsamında belirlenen her bir alfanumerik başlığın,
www.esemes.net tarafından oluşturulan abonelik hesabımıza tanımlanacağını, hesabımızın kullanıcı adı
ve şifresinin de veya www.esemes.net tarafından yetkilendirilen 3.kişiler tarafından tarafımıza
bildireceğini, Taahhütname süresince yeni alfanumerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve
kapsamda www.esemes.net yazılı olarak veya
www.esemes.net WEBSMS Paneli üzerinden bildireceğimizi,
9. EK-1de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile talep ettiğimiz Alfanumerik
başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir).karakterden daha uzun olmayacağını,
içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, firmamızın ismi, firmamıza ait patenti alınmış bir ürününün
ismi, firmamıza kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabileceğini, tanımlamaların
yapılabilmesi için alfanumerik başlık/başlıkların firmamızla ilişkisini gösteren yazılı
evrakları Esemes.Net’e ibraz edeceğimizi, isim, soy ad, firmamızla doğrudan ilişkisi olmayan jenerik
sayılabilecek isimlerin alfanumerik başlık olarak tanımlanmayacağını,
10. İşbu taahhütname kapsamında Esemes.Net’den alacağımız hizmeti, hiçbir suretle, gelir elde etmek
amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,
11. Esemes.Net’in kendi kontrolü altında olmayan durumlarda Servisin geçici veya sürekli olarak ve/veya
donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, Servisi geçici olarak durdurma
hakkına sahip olduğunu, Servisin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat
talebimizin olmayacağını,
12. İşbu Taahhütname konusu Servis kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren
uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,
13. Esemes.Net’in; SMS gönderimi yapılan Müşterilerin GSM hattının açık olmaması, Müşterilerin telefon
ayarlarının SMS almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek
sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı SMS’lerin müşteriye ulaştırılamaması veya geç ulaşması
halinde Esemes.Net’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,
14. İşbu taahhütname konusu Servisin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olacağımızı;
internetServisinin sağlanmasına yönelik Esemes.Net’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve
internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden Esemes.Net’in sorumlu olmadığını; bu
maddede tanımlı hallerden kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Servisin müşteriye
ulaşmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,

15. İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimiz ile sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında
göndereceğimiz Toplu SMSlerle ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak
üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek
ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen
taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı
davrandığımızın Esemes.Net tarafından tespiti durumunda, Esemes.Net’in işbu Taahhütname
konusu Servisi durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, Esemes.Net’in tarafımıza karşı her ne ad
altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, Servis durdurulsun ya da
durdurulmasın Esemes.Net’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,
16. İşbu Taahhütname 16 Madde 1 Nüsha Halinde Düzenlenmiştir.
İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak… / … / 20… tarihinde imzalanmıştır.

