KURUMSAL OHM ÜYELİK
• Kurumsal Online Hizmet Merkezi (“Kurumsal OHM”), üye olan Abone’nin kullanıcı adı ve şifresi ile giriş
yapabileceği, kurumsalohm.turktelekom.com.tr web adresinden ulaşılan ve bu adreste belirtilen
abonelik işlemlerinin/hizmetlerinin online olarak gerçekleştirilmesine imkan tanıyan bir portaldir.
• Üye olan Aboneler, söz konusu web adresinde yer alan ve kabulü için ayrıca onay gerekmeyen Üyelik
Kuralları ile bağlıdır.
• Üyelik için Abonelerden ayrıca bir ücret talep edilmez.
• Kurumsal OHM’ye giriş için gerekli olan Kullanıcı Adı ve Şifresi bu Form’da belirtilen Yetkili Kişi
e-posta adresine iletilecektir. Bu kapsamda, Abonelerimiz Yetkili Kişi e-posta adresini ve diğer bilgileri
doğru olarak vermeli ve bu bilgileri güvenli bir şekilde muhafaza ederek, üçüncü kişilerin bilgisinden
uzak tutmalıdırlar. Bu kapsamda, Abonelerimiz kullanıcı adı ve şifrelerinin güvenliği ve gizli kalması
için gerekli dikkat ve özeni göstermeleri, kullanıcı adını ve şifresini herhangi bir üçüncü şahsa
açıklamamaları, şifresini ve kullanıcı kodunu, (Kurumsal OHM üzerinden alt yetkili kişi tanımlaması
veya mevcut alt yetkili kişilere yönelik yetki sınırlandırması işlemleri saklı olmak üzere) yetkilendirdiği
ve ismini ve irtibat bilgilerini işbu Form’da belirtmiş olduğu Yetkili Kişi’si dışında herhangi bir üçüncü
şahıs tarafından kullanımına izin vermemeleri gerekmektedir.
• Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”), Abonenin üyelik ve kullanım bilgilerini, Abonenin
güvenliğini sağlamak, kendi yükümlülüğünün ifa etmek ve bazı Şirket içi istatistiki değerlendirmeleri
gerçekleştirmek için, Abonenin üyeliğinin sona erdiği tarihe kadar kullanabilir. Bu veriler ayrıca bir
veri tabanı üzerinde tasnif edilebilir. Abone, bu Form’u imzalamakla bu kullanıma onay vermiş sayılır.
Yukarıda belirtilen açıklamaları okuduğumu(zu) ve kabul ettiğimi(zi), bu bağlamda, kurumsalohm.
turktelekom.com.tr adresinde yer alan Kurumsal OHM’ye üye olmayı, bu portalde yer alan Üyelik
Kuralları (ve ileride güncellenmesi halinde güncellenme tarihi itibariyle yenilenen kurallar) kapsamında
üyelikten yararlanmayı, Yetkili Kişi bilgilerim(iz)in bu Form’da doğru ve güncel olarak belirtildiğini, log
kayıtlarım(ız)ın, Kurumsal OHM üzerinde gerçekleştirdiğim(iz) onayları/işlemleri gösteren kayıtların,
Yetkili Kişi e-posta adresine/alt yetkilisinin e-posta adresine Türk Telekom tarafından gönderilen
her türlü bildirimin ve söz konusu Yetkili Kişi e-posta adresinden/alt yetkili e-posta adresinden Türk
Telekom’a gönderilen her türlü bildirimin yer aldığı dokümanların/belgelerin/e-posta metinlerinin,
şahsımızın/Yetkili Kişi’nin ve alt yetkilisinin Türk Telekom Çağrı Merkezi ile yaptığı görüşmeleri içeren
ses kayıtlarının ve diğer Türk Telekom kayıtlarının münhasır olmayan kesin delil teşkil edeceği ve Türk
Telekom ile aramızdaki her türlü uyuşmazlıkta her türlü idari ve yargı mercii nezdinde kullanılacağı ve
geçerli olacağı konusunda Türk Telekom ile mutabakata vardığımızı kabul ve beyan ederiz.
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Tarih:
Yetkili Kişi Bilgileri*:
(*Tüm alanların eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması önemle rica olunur.)
Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

GSM Numarası:

İş/Diğer Tel No:

E-Posta:
@
ABONELİK, KULLANIM VE KONUM BİLGİLERİNİN KULLANIM İZNİ (*)
Yapmış olduğunuz başvurudan ayrı olarak, başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle aşağıda
belirtilen seçeneğe onay verebilirsiniz.
( ) Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde, abonelik, konum ve kullanım bilgilerimizin Türk
Telekomünikasyon A.Ş., TTNET A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından kullanılmasına ve bu
şirketler arasında paylaşılmasına onay veriyorum.

(*) Vermiş olduğunuz izni Kullanım İzni İptal Formu'nu doldurarak geri alabilirsiniz.

İşbu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

ABONE/Yetkili

İmza

Ad-Soyad/Unvan

Kadir BOYSAN

444

turktelekom.com.tr

İmza

İmza

N. Mert BAŞAR

Sayfa 2/2

