ABONELİK SÖZLEŞMESİ
Bu abonelik sözleşmesi, İN-NO MOBİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. (bundan böyle
kısaca: "İNNOMOBİL") ile ………………………………………………………………(bundan böyle
kısaca: “ABONE”) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar ve kurallar dâhilinde
yapılmıştır.
Bu metin (bundan böyle kısaca "SÖZLEŞME") ekleri ile birlikte bir bütün arz eder.
İNNOMOBİL ve ABONE, münferiden "TARAF” ya da müştereken "TARAFLAR" olarak anılacaklardır.
1. TANIMLAR
İşbu SÖZLEŞME’de aksi açıkça belirtilmedikçe, aşağıda belirtilen tanımlar uygulanacaktır;
STH: Sabit Telefon Hizmeti’ni; SMS: GSM kullanıcılarına gönderilen en fazla 155 karakterli yazılı
mesajları;
ABONE: İNNOMOBİL mesajlaşma servislerini kullanan kurumsal ve/veya bireysel müşteriyi;
HİZMET: İNNOMOBİL’in SÖZLEŞME kapsamında sunduğu SMS servislerini;
(SMS’lerde alfanumerik ya da numerik başlıklar);
2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU
İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, Elektronik Haberleşme kapsamında İNNOMOBİL’in ABONE’ye sunduğu
HİZMET’in şartları ve TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.
3. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ
3.1. İşbu SÖZLEŞME’nin süresi imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, TARAFLAR’dan biri
tarafından feshedilinceye kadar geçerliliğini koruyacaktır.
4. ÜCRETLENDİRME
4.1. ABONE tarafından kullanılacak tarife veya tarifeler EK 1’de belirtilmektedir. İNNOMOBİL
tarafından sunulan HİZMET’le ilgili birim ücret tarifesi TEKLİF ortamında belirtilmektedir.
Tarifeye konu birim ücret, Operatörler tarafından yapılacak fiyat değişiklikleri ABONEYE bildirilerek
kalan kontör miktarları için ücretler yeni tarife üzerinden fark faturası olarak tahakkuk ettirilecektir.
4.2. SÖZLEŞME’nin yürürlük süresi içerisinde HİZMET’e ait ücretlerde herhangi bir nedenle meydana
gelecek değişiklikler, İNNOMOBİL tarafından önceden ABONE’ye bildirilecektir. Karşılıklı mutabakat
sonrasında belirlenecek yeni fiyat, mutabakat sonunda ABONE’ye yansıtılacaktır ve ücretler yeni
tarife üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Mutabakat sağlanamaması durumunda TARAFLAR,
SÖZLEŞME’yi derhal feshetme haklarını saklı tutarlar.
4.3. İNNOMOBİL’ten kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı gönderilemeyen SMS’ler
ücretlendirilmeyecektir. ABONE bu sebepten dolayı İNNOMOBİL’ten hiçbir zarar ziyan ve tazminat
talebinde bulunmayacağını kabul eder. Spam veya sakıncalı içerik içeren SMS’lerin bloklanması
halinde gönderilmese dahi ilgili SMS’lere ait ücret doğacaktır.
4.4. ABONE, alıcı numaraları İNNOMOBİL’in isteği şekilde ve doğru olarak sisteme girmekle
yükümlüdür. Yurt dışına gönderilecek SMS'ler ilgili tarife bilgileri İNNOMOBİL'den ayrıca temin
edilecektir.
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5. ABONE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. ABONE gönderdiği SMS’ler ile ilgili olarak alıcılara karşı tek ve münhasır sorumlu olduğunu,
kullanacağı Başlıklarla ilgili tüm yetki, patent, marka, logo, ünvan vb. kullanım ve mülkiyet haklarına
sahip olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. ABONE’nin SMS gönderdiği numaraları yasal olarak elde ettiği kabul edilir. ABONE, kendisinin
işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak İNNOMOBİL'in üçüncü kişilere ve/veya
resmi makamlara ödemek zorunda kalacağı masraf ve tazminatları, hiçbir hüküm istihsaline gerek
kalmadan, İNNOMOBİL'in ilk yazılı talebini takip eden 5 (beş) iş günü içinde İNNOMOBİL’e
ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
6. İNNOMOBİL’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. İNNOMOBİL, ABONE’ye HİZMET’ten faydalanabilmesi için gerekli olan kullanıcı kodu ve şifresini
temin edecektir.
6.2. İNNOMOBİL, şebekesinde meydana gelen sorunların çözülebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik
desteği, vakit kaybetmeden ABONE’ye sunacaktır.
6.3. İNNOMOBİL, ABONE’ye kendi sistem, platform ve alt yapısında yapacağı sistematik bakım
çalışmaları hakkında önceden haber verecektir. İNNOMOBİL, gerekli olan durumlarda teknik
konfigürasyon değiştirme hakkını saklı tutar.
7. GİZLİLİK
7.1. TARAFLAR ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak durumundadırlar.
TARAFLAR’dan her biri diğer TARAF’ça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı
olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. TARAFLAR kendilerine diğer
TARAF’ça açıklanan bu gizli bilgiyi; büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi
suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki
ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. Kanunen yetkili makamlar tarafından
talep olunan bilgilerin verilmesi, gizli bilginin ifşâsı anlamına gelmeyecektir.
7.2. SÖZLEŞME sona erse dahi gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir.
8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
TARAFLAR, diğer TARAF’ın fikri mülkiyet hakkına sahip olduğu ürün ve hizmetler ile alakalı yazılım
ve programlar hakkında tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, tersine çevirme, demonte
etme, kopyalama vb faaliyetlerde bulunmayacakları hususunda mutabıktır.
9. BİLDİRİMLER
9.1. İşbu SÖZLEŞME ile ilgili her türlü tebligat ve faturalar bu SÖZLEŞME’de belirtilen adreslere
yapılacaktır. Adres değişikliği, diğer TARAF’a 1 (bir) hafta içerisinde yazılı olarak bildirilmediği sürece
EK 2’de yer alan adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
9.2. TARAFLAR, gönderim kanallarında (posta, kargo, kurye vb.) meydana gelebilecek aksaklıklardan
kaynaklanan evrak gecikmelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.
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9.3. ABONE kısa mesaj, email, telefon ve benzeri yöntemlerle katıldığı tarife kapsamındaki tüm
hizmetlerden başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçme hakkına sahiptir.
10. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM MAHALLİ VE UYGULANACAK HUKUK
TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’yle ilgili ve SÖZLEŞME’nin ihlâliyle bağlantılı olarak aralarında ortaya
çıkan ihtilâf ya da farklılıkları, mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları dâhilinde ve dostane
şekilde çözümlemek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir.
11. MÜCBİR SEBEP
TARAFLAR’ın kontrolü dışında gelişen ve TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME ile yüklendiği borçların
yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak
değerlendirilecektir [Örneğin; Grev, Lokavt, Savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) İç savaş, Terör
eylemleri, Deprem, Yangın, Su Baskını v.b afetler]. TARAFLAR, mücbir sebep dolayısı ile
yükümlülüklerini tam zamanında yerine getirmemekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır. Ekonomik
krizler mücbir sebep sayılmaz. Mücbir sebep durumunun oluşması halinde TARAFLAR bir araya
gelerek işbu SÖZLEŞME’nin devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini
müzakere edecek olup sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.
13. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI
TARAFLAR, karşı TARAF’ın yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen
olsun SÖZLEŞME’den doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devredemez.
14. SÖZLEŞME’NİN EKLERİ
Ekteki belgeler SÖZLEŞME’nin ayrılmaz birer parçası olup SÖZLEŞME metnine dâhildir.
İş bu sözleşme 3 (üç) sayfa 14 (ondört) madde ve 3 (üç) ekten oluşmaktadır.
EK 1 – Tarife Ve Ödeme
EK 2 – TARAFLAR’a Ait Bilgiler
EK 3 – Alfanümerik Başlık Talep Formu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TARAFLAR’ın usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen yer ve tarihte işbu
SÖZLEŞME’yi imza altına almışlardır: .... / .... / ........ (Gün/Ay/Yıl)
ABONE ADINA

İmza / Kaşe:

İNNOMOBİL ADINA

EK – 1
TARİFE VE ÖDEME
1. Yurt İçi SMS Tarifesi
İNNOMOBİL tarafından sunulan HİZMET’le ilgili birim ücret tarifesi TEKLİF ortamında belirtilmektedir.
Tarifeye konu birim ücret, Operatörler tarafından yapılacak fiyat değişiklikleri ABONEYE bildirilerek
kalan kontör miktarları için ücretler yeni tarife üzerinden fark faturası olarak tahakkuk ettirilecektir.
2. Faturalama ve Ödeme Koşulları
Ön ödemeli model
2.1. ABONE, belirlenen tarife üzerinden hesaplanacak ücreti, İNNOMOBİL’e peşin olarak ödeyecektir.
2.2. ABONE tarafından yapılan ödeme, tüm detaylarıyla birlikte İNNOMOBİL finans ekibine email ile
bildirildikten sonra; mesai saatleri içerisinde en fazla 3 (üç) saat, bu saatler dışında, hafta sonu ve
resmi tatil günlerinde ise 24 (yirmi dört) saat içerisinde ABONE’nin hesabına yansıtılacaktır.
2.3. İNNOMOBİL, ön ödemeyi takiben 5 (beş) iş günü içinde fatura kesecektir.
2.4. İNNOMOBİL ilgili aya ait bütün ödemelere ilişkin tüm faturaları takip eden ayın ilk haftası
içerisinde ABONE’ye postalayacaktır.
2.5. Ön ödemeli modelde ABONE, yükleme yapmaması halinde hesabının önce geçici süreli sonra da
tamamen kapatılabileceğini kabul etmektedir.
TARAFLAR’ın usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen yer ve tarihte işbu
SÖZLEŞME’yi imza altına almışlardır: .... / .... / ........ (Gün/Ay/Yıl)
ABONE ADINA

İmza / Kaşe:

İNNOMOBİL ADINA

EK – 2
TARAFLAR’A AİT BİLGİLER
ABONE

İNNOMOBİL

Kurum / Şirket İsmi:

İn-No Mobil Bilişim
Teknolojileri Tic.San.Ltd.Şti.

Vergi Dairesi / Numarası:

Nilüfer / 474 039 36 64

Kurum / Şirket Adresi:

Uludağ Üniversitesi Görükle
Kampusü Ulutek Teknoloji
Geliştirme Merkezi Kat:3 D:302
Nilüfer BURSA

Yazışma Adresi:
(farklı ise belirtiniz)
İmza Yetkilisi Kişi:

Adem AKSU

Unvanı:

Genel Müdür

Telefon (direkt iletişim):

444 6 839

Email (direkt iletişim):

bilgi@innomobil.com.tr

Email (teknik destek):

bilgi@innomobil.com.tr

Email (finans):

muhasebe@innomobil.com.tr

TARAFLAR’ın usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri aşağıda belirtilen yer ve tarihte işbu
SÖZLEŞME’yi imza altına almışlardır: .... / .... / ........ (Gün/Ay/Yıl)
ABONE ADINA

İmza / Kaşe:

İNNOMOBİL ADINA

EK – 3
BAŞLIK TALEP FORMU
Şirketiniz İN-NO MOBİL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. ile aramızda imzalanan
SÖZLEŞME gereği Şirketinizden STH almaktayız.
HİZMET kapsamında kullanılacak başlık ve numaralara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Verilen
bilgilerin Şirketimize ait olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

CDR BİLGİLERİ

Alfanumerik Başlıklar:

STH Numarası (0850’li):
(İNNOMOBİL tarafından doldurulacaktır)

+90 850 700 00 ………

ABONE Numarası (CHID):
(İNNOMOBİL tarafından doldurulacaktır)

-------------

ABONE’nin usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcisi aşağıda belirtilen yer ve tarihte işbu
SÖZLEŞME’yi imza altına almıştır: .... / .... / ........ (Gün/Ay/Yıl)
ABONE ADINA

İmza / Kaşe:

