Mayatek Telekom
OKULLAR için HİZMET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Belge No : S-2015-011
Tarih : 08.10.2017

İş bu sözleşme, MAYATEK İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmış ve
Toplu SMS gönderim hizmetinin, Okullara kullandırılması ile ilgili olup, bu konuya ilişkin gerekli
şart ve detayları içerir. İş bu sözleşme kapsamında sistem aşağıda belirtilmiş olan OKUL
tarafından kullanılacaktır.
Hizmet alan OKUL

: ____________________________________________________________________

Kurum Kodu

: __ __ __ __ __ __

Adres

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Semt / Şehir

___________________________________________________________________

Telefon

(____)_______________ - (____)_______________ Faks: (____)____________

GSM No

(____)_______________ - (____)_______________

Yetkili Adı

___________________________________________________________________

OKUL, Toplu SMS’lerin içeriğinin; Yürürlükteki Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve güncel
mevzuata, tüzüğe, yönetmeliğe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Rekabet Kurumu karar
ve düzenlemelerine ahlaka, kamu menfaatine, kamu güvenliğine, Türkiye Cumhuriyeti’nin
bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli,
haksız rekabet yaratma amaçlı, tehditkâr, ırkçı, bölücü, saldırgan, ahlaksız, uygunsuz, küçük
düşürücü, emniyeti suiistimal edici olmayacağını, üçüncü gerçek ve tüzel kişileri taciz ve tehdit
edici, onların kimliğine bürünerek ya da başka şekillerde onların gizlilik dâhil herhangi bir
hakkını ihlal edici nitelikte olmayacağını, belirli bir insan grubuna yönelik ciddi tehdit, şiddet
veya hakaret içermeyeceğini, Kanunlar, YSK kararları ve BTK mevzuatına uygun olmayan siyasi
propaganda içermeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.
OKUL, sözleşme kapsamında Toplu SMS göndereceği kişilere ait PSTN ve GSM numaralarının,
yasal yollarla ve söz konusu kişilerin rızası ile elde edildiğini, bu konuda Toplu SMS gönderdiği
kişilerden gelecek her türlü talep, şikâyet ya da iddia karşısında tüm yasal ve maddi
sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, MAYATEK’in karşı karşıya kalabileceği her türlü
tazminatı üstlendiğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme kapsamında, OKUL olarak tüm şartları kabul ediyor ve MAYATEK hizmetlerini 1
(bir) yıl taahhütlü olarak kullanmayı talep ediyoruz. İşbu sözleşme tarafımızdan okunarak
__/__/2017 tarihinde imzalanmış olup, taraflardan biri sözleşme tarihinden en az 1 (bir) ay
önce bildirmediği takdirde kendiliğinden 1 yıllık süreler halinde uzayacaktır.

OKUL Kaşe İmza

Kullanılacak Mesaj Başlıkları

Imzalı sözleşmeyi ve imzalayan yetkilinin kimlik fotokopisini ekleyerek once whatssapp veya e-mail ile tarafımıza
ulaştırınız. Ardından orjinal belgeleri ve sözleşmeyi posta adresimize gönderiniz. Orjinal belge ve ekleri MAYATEK’e
ulaşmadığı veya belgelerde herhangi bir gerçeğe aykırılık tespit edildiği taktirde MAYATEK sözleşmeyi tek taraflı olarak
feshetme hakkına sahiptir.

MAYATEK İletişim Teknolojileri ve Yazılım LTD. ŞTİ.
Adres: Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bl. Avrupa Cad. Kubist Park Residence no:108 kat:3 D:217 Beylikdüzü / İSTANBUL
Telefon: (850) 832 0000 - Faks: (850) 832 0001 - e-mail: info@mayatekgps.com - Web: www.mayatektelekom.com

MAYATEK Okul Hizmet Kullanım Sözleşmesi (Sürüm 5.0)

OKUL SMS göndermek istiyorsa hesabına paket yüklemesi yapmalıdır. OKUL, sadece ALO BİLGİ
hizmetlerinden faydalanmak istiyorsa herhangi bir paket yüklemek zorunda değildir.

