BAYĐLĐK SÖZLEŞMESĐ

Đşbu bayilik sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Koşuyolu Cad. Lambacı Sok. No:9/9
Kadıköy - Đstanbul adresinde kain Dahili.Net Đletişim Hizmetleri Anonim Şirketi
(“Dahili.Net”) ile, diğer tarafta ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
………… adresinde kain ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… ………… …………
(“Bayi”) arasında ………… / ………… / ………… tarihinde akdedilmiştir.

□

Münhasıran Dahili.Net ürünleri satacak şekilde Dahili.Net Bayisi olmayı ve bu
Sözleşme’nin 7. maddesi çerçevesinde tanımlanan ek avantajlardan yararlanmayı
istiyorum.

□

Dahili.Net Bayisi olmak istemekle beraber münhasıran Dahili.Net ürünleri satmak
istemiyorum.
Bayi, yukarıdaki beyanından yola çıkarak Dahili.Net’in(münhasır /münhasır olmayan) (A
tipi / B tipi / C tipi) bayisi olarak dağıtım kanalı içerisinde faaliyet göstermeyi kabul
etmiştir.
Sözleşme’nin Konusu
MADDE 1: Đşbu Sözleşme, Dahili.Net’in, Bayi’yi ………… ………… ………… ………… …………
………… ………… ………… ………… adresinde faaliyette bulunmak üzere Dahili.Net’e ait her
türlü telekomünikasyon şebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak
Dahili.Net aboneleri arası ve/veya uluslararası internet ve üzerinden her türlü iletişim
hizmeti sunulması ve bu hizmetin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulacak ürünlerin
(“Ürün”) Dahili.Net adına pazarlanması, Ürün’lerin abonelere satılması ve kuruluşu
amacıyla tam yetkili bayi olarak ataması hususunda, tarafların hak ve yükümlülüklerini
belirlemektedir.
Dahili.Net’in Hak ve Yükümlülükleri;
MADDE 2: Dahili.Net Bayi’ye coğrafi bir münhasırlık vermeyip, başka bayiler atamakta
veya abonelere doğrudan kendisi hizmet vermekte ve Ürün satışı yapmakta serbesttir.
Bu takdirde Bayi, herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
MADDE 3: Dahili.Net, Bayi tarafından kazandırılan abonelere verilecek iletişim
hizmetlerinin sağlıklı olarak çalışmasını temin etmek üzere, Bayi’ye gerekli desteği
sağlayacaktır.
MADDE 4: Dahili.Net’in işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi nedeniyle Bayi veya Bayi’nin müşterilerinin zarara uğraması halinde,
Dahili.Net’in sorumluluğu, her durumda doğrudan zararlarla sınırlı olup, Dahili.Net Bayi
veya Bayi’nin müşterilerinin kar kaybı gibi dolaylı zarar taleplerinden sorumlu
tutulamayacaktır.
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MADDE 5: Dahili.Net, Bayi müşterilerinin Bayi hakkındaki şikayetlerini değerlendirecek
ve değerlendirme sonucunda Bayi’yi uyaracaktır.
Bayi’nin Hak ve Yükümlülükleri;
MADDE 6:
a) Bayi, sahip olduğu teknik ve ticari alt yapısı doğrultusunda belirlenen ve bu
Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Ek-2 ‘de tarif edilen objektif kriterlere göre
Dahili.Net’in A Tipi,
B tipi veya C Tipi bayisi olarak değerlendirilmiş olup, Bayi’nin hangi tip bayi olarak
atandığı Sözleşme’nin başında belirtilmiştir.
b) Dahili.Net, bayilik tipinin belirlenmesinde, Ek-2’de belirlenen kriterlerin tüm
bayilere eşit olarak uygulanacağını, kriterlerin uygulanmasında bayiler arasında hiçbir
ayırım gözetilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
c) Dahili.Net, Ek-2’de belirtilen kriterlere göre bayilerin tabi olduğu her tip için
farklı komisyon bedeli ödeyecektir. Đşbu komisyon bedelleri Ek-1 belirlenmiştir.
d) Bayi’nin kriterlerinde Sözleşme’nin akdinden sonra bir değişiklik olması ve bu
değişikliğin üst tip kriterlere uyması halinde Bayi bulunduğu tipten üst tip bayiliğe
geçecektir.
e) Bayi’nin kriterlerinde Sözleşme’nin akdinden sonra bir değişiklik olması ve bu
değişikliğin alt tip kriterlere uyması halinde Bayi bulunduğu tipten alt tip bayiliğe
düşecektir.
f) Madde 6’nın a, b, c, d ve e bentlerinde yazılı kurallar ile Ek-2’de tanımlanmış
kriterler tüm bayilere eşit olarak uygulanacaktır. Bayi’nin tipinin belirlenmesinde Bayi’nin
sunmuş olduğu tüm belgeler ile ispatı kendisine ait beyanları esas alınacaktır.
g) Ek-2’de belirlenen kriterler, Dahili.Net tarafından zaman zaman revize edilerek
tüm bayilere yazılı olarak bildirilecektir. Bu değişiklikler neticesinde belirlenen yeni
kriterlere göre Bayi içinde bulunduğu bayi tipinden diğer bir bayi tipine geçebilecektir.
MADDE 7:
a) Dahili.Net, işbu Sözleşme ile Ek-2’de belirlenen kriterlere göre A tipi, B tipi, C
tipi bayilere, bayiler arasında her hangi bir ayırım gözetmeksizin münhasır bayi
olabilmek için seçimlik bir hak sunmuştur.
b) Bayi Sözleşme’nin imzası anında Dahili.Net’ in münhasır bayisi olmayı kabul
etmesi ve Dahili.Net iletişim hizmetleri dışında diğer firmalara ait iletişim hizmetlerini
pazarlamayacağını, satmayacağını ve aracılık etmeyeceğini taahhüt ve kabul etmesi
halinde, Dahili.Net Bayi’ye Ek-3‘de belirlenen eğitim ve reklam katkı payını ödemeyi
kabul ve taahhüt eder. Dahili.Net, Ek-3’te belirtilen tüm eğitim ve katkı payı oranlarını
1(bir) ay öncesinden bildirmek kaydıyla değiştirme hakkını saklı tutar.
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c) Bayi işbu Sözleşme’nin imzalanması sırasında münhasır bayilik seçim hakkını
kullanmamış ise Bayi, münhasır bayi olmayacaktır. Bu durumda Bayi, Ek-3‘de belirlenen
eğitim ve reklam katkı payından faydalanamayacaktır.
MADDE 8:
a) Bayi, Sözleşme konusu hizmetlere ilişkin mevcut ve çıkacak kanun, yönetmelik
talimatname, emir, tebliğ ve her türlü yasal düzenlemelere riayet etmek ve bunların
gerektirdiği tedbirleri almakla mükelleftir. Bu yasal düzenlemelere riayetsizlik ve
tedbirsizlikten ve bunun neticesi doğacak her türlü sorumluluk Bayi’ye aittir. Aksine
hareket edilmesi, Dahili.Net’e Sözleşme’yi fesih hakkını verir.
b) Kanun ve mevzuata, teknik şartlara, resmi mercilerin ilan edeceği tebliğlere
veya madde 9 çerçevesinde Bayi’ye verilecek tamimlerde belirtilen Dahili.Net
prensiplerine uymayan, dolayısıyla kendisinin veya yanında çalıştırdığı kimselerin
ihmalinden meydana gelecek her türlü zarar, ziyan, maddi ve manevi tazminat ile cezai
sorumluluklar, Dahili.Net’e rücu edilmemek üzere Bayi’ye aittir.
MADDE 9: Bayi, Dahili.Net tarafından bildirilen çalışma talimatı ile çıkarılan bütün tamim
ve tebliğlerin, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir cüzü olduğunu, bunlara harfiyen ve itirazsız
riayete mecbur olduğunu ve abonelerle bu esaslar dahilin de hizmet münasebetlerinde
bulunacağını kabul ve taahhüt eder. Bayi bu tamim ve tebliğleri toplayacağı bir tamim
dosyası tutmaya mecburdur. Bayi, bu dosyada tamimleri sıra numarası ile muhafaza
eder, arada noksan tamim numarası olduğu takdirde, derhal yazı ile Dahili.Net’ten eksik
olan tamimi ister. Aksi halde, Bayi’nin tamimin eline geçmediğini beyan etmesi, Bayi’yi
sorumluluktan kurtarmaz.
MADDE 10:
a) Bayi, Ürün satış mağazasının bir kısmını, vitrinlerden birini, tek vitrin var ise
vitrinin en az yarısı ile mağaza içinde görülebilir bir kısmını, Dahili.Net iletişim
hizmetlerine ilişkin tanıtım materyallerini teşhir etmeye sürekli olarak tahsis edecektir.
b) Bayi, Dahili.Net’in vereceği veya tarif yahut tayin edeceği veya göstereceği
amblemi veya bayilik tabelasını yahut bunların birleşik şeklini, bedelini ödemek veya
bedeline iştirak etmek suretiyle Dahili.Net’ten satın alıp mağazasına yahut Dahili.Net
tarafından uygun görülecek yere asmayı ve teşhir etmeyi kabul etmiştir. Bayi’nin
mağazalarına asacağı her türlü reklam panosu ve tabelalara ait vergi ve resimlerin
ödenmesi Bayi’nin yükümlülüğündedir.
c) Bayi, Dahili.Net kurumsal kimliği ile ilgili olarak bizzat kendisi yapmak istediği
reklamlar hakkında Dahili.Net’i haberdar etmek ve önceden yazılı muvafakatini almakla
mükelleftir. Bayi, Dahili.Net’in kurumsal kimliğini temsil eden Dahili.Net ismini,
amblemini veya logosunu Dahili.Net’ten izin almadan internet ortamı dahil hiçbir
ortamda kullanamaz, kullandıramaz. Dahili.Net isim, amblem veya logosunu taşıyan
tabela, pano, basılı evrak vs. her türlü emtiayı Dahili.Net’in yazılı onayı olmadan
yapamaz, yaptıramaz. Bayi satış artırıcı reklâmları bu kurallara uymak kaydı ile
yapabilir.
d) Bayi’nin, Madde 1’de belirtilen faaliyet yerini değiştirmek istemesi halinde,
önceden Dahili.Net’in onayını alacaktır.
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MADDE 11:
a) Bayi, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen,
Sözleşme süresince gerekli ekipman ve personelini hazır bulunduracaktır.
b) Bayi, kendisine Dahili.Net tarafından teslim edilen cihazları ve bilumum
malzemeyi usulüne göre dikkatle muhafaza edecek, bu malzemenin Dahili.Net
tarafından kontrolüne izin verecek ve ilk talebinde Dahili.Net’e tam ve sağlam bir şekilde
iade edecektir.
MADDE 12:
a) Bayi, abonelerin haberleşme hatlarında ve cihazlarında Dahili.Net iletişim
hizmetlerinden yararlanabilmesi için gerekli kuruluşları ve tanımları yapacaktır. Kuruluş
ve tanımlar, Dahili.Net tarafından belirlenecek ve Dahili.Net’in Bayi’ye bildireceği şekilde
yapılacaktır.
b) Bayi, abonelerin haberleşme hatlarında ve cihazlarından kaynaklanan arızaları
derhal Dahili.Net’e bildirecektir.
Abonelik Sözleşmeleri;
MADDE 13: Bayi, Dahili.Net nam ve hesabına aboneler aramak, bulmak, abone sayısını
arttırmak için azami gayret gösterecektir. Bayi, aboneler ile Dahili.Net adına madde 14
çerçevesinde abonelik sözleşmeleri (“Abonelik Sözleşmesi”) imzalamaya, abonelik
kuruluş ve terkin işlemlerini gerçekleştirmeye yetkilidir.
MADDE 14: Bayi, müşterilerle Abone Sözleşmeleri imzalarken, matbu olarak Dahili.Net
tarafından hazırlanıp Bayi’ye tevdi edilen Abonelik Sözleşmesi’ni, aboneye imzalatacak,
bir nüshasını aboneye verecek, bir nüshasını her ay sonu taahhütlü mektup ile “... adet
Abonelik Sözleşmesi’dir” ibaresi ile Dahili.Net’in işbu Sözleşmede belirtilen adresine
gönderecek, bir nüshasını da kendi ticari belgeleri arasında muhafaza edecektir. Bayi,
kuruluşunu yaptığı abonelerin bilgilerini ... saat içinde hizmet aktivasyonu için Abone
Sözleşmesi ve eki Bilgi Formunu Dahili.Net’e iletecektir.
Ön Ödemeli Đletişim Kartı Satışı;
MADDE 15: Bayi ayrıca, Dahili.Net tarifelerinde belirlenen bedelini önceden Dahili.Net’e
ödemek suretiyle Dahili.Net’ten satın alacağı ön ödemeli internet ve üzerinden her türlü
iletişim kartlarının satışını gerçekleştirecektir.
Bayi Komisyonu;
MADDE 16: Dahili.Net Bayi’ye müşterileri ile akdettiği Abonelik Sözleşmelerine ilişkin
olarak, Ek-1’de belirlenen komisyon bedellerini ve Bayi’nin satışını yaptığı ön ödemeli
internet ve üzerinden her türlü iletişim kartlarına ilişkin olarak, EK-1’de belirtilen iskonto
ücretlerini ödeyecektir. Dahili.Net, her ay içerisinde Bayi’nin o güne kadar kazandırmış
olduğu abonelerden tahsil edilen miktarı tahsilatın yapıldığı ayın son işgününden itibaren
7 (yedi) iş günü içerisinde Bayi’ye bildirecektir. Dahili.Net, kayıtların bildirimini takiben
Bayi ile komisyon bedeli üzerinde yazılı mutabakata varacaktır. Bayi, mutabakatı takip
eden 5 (beş) iş günü içinde Dahili.Net’e fatura kesmekle sorumludur. Dahili.Net, Bayi
4

komisyonunu faturanın kendisine tebliğini takip eden 8 (sekiz) işgünü içinde ödeyecektir.
Faturanın bu süre sonunda ödenmemesi halinde, Dahili.Net, komisyonun ödeme
tarihindeki T.C. Merkez Bankası’nın Kısa Vadeli Avans Đşlemlerine uygulayacağı reeskont
faizi oranına göre hesaplanacak gecikme faizini Bayi’ye ödeyecektir. Dahili.Net, Ek -1’de
belirtilen tüm Bayi komisyon oranlarını 1(bir) ay öncesinden bildirmek kaydıyla
değiştirme hakkını saklı tutar. Bayi, satın alacağı ön ödemeli internet ve üzerinden her
türlü iletişim kartı adedini satın alımdan 10 (on) iş günü önce Dahili.Net’e bildirecektir.
Dahili.Net, talep edilen kartları son kullanıcı fiyatı üzerinden Ek-1’de belirtilen iskonto
oranı ile düzenlenen fatura karşılığı Bayi’ye teslim edecektir. Bayi, ön ödemeli internet
ve üzerinden her türlü iletişim kartına ait faturada belirtilen bedeli, teslim tarihinden
önce Dahili.Net’e ödeyecektir.
Tali Bayi Atanması;
MADDE 17:
a) Bayi, Dahili.Net’e müracaat edip yazılı müsaade almak şartıyla, Dahili.Net
tarafından onaylanacak ve bir nüshası Dahili.Net’e verilecek bir tali bayilik sözleşmesi
(“Tali Bayilik Sözleşmesi”) çerçevesinde tali bayi (“Tali Bayi”) ihdas edebilir.
b) Tali Bayilik Sözleşmesi’nin şartları, bu Sözleşme’nin şartlarına aykırı şartlar
içermeyecek olup, Bayi, Tali Bayi’nin bu Sözleşme’de öngörülen tüm yükümlülüklere
uymasını sağlayacaktır.
c) Bayi, Tali Bayi’lerinin fiil ve işlemlerinden dolayı Dahili.Net’e karşı mesuldür.
Dahili.Net, Tali Bayi’nin Tali Bayilik Sözleşmesi ve işbu Sözleşme hükümlerine uymaması
halinde, Tali Bayilik Sözleşmesi’nin feshini talep edebilir ve Bayi, Dahili.Net’in bu talebine
uymakla mükelleftir. Bu hallerde Tali Bayi Dahili.Net’ten herhangi bir hak, tazminat
vesaire talebinde bulunamaz. Bayi, bu gibi talepleri gerek Tali Bayi adına, gerekse kendi
adına Dahili.Net’ e karşı dermeyan ve rücu edemez. Tali Bayi’nin Tali Bayilik
Sözleşmesi’nin ve işbu Sözleşme’yi ihlalinden dolayı üçüncü şahısların Dahili.Net’ten
herhangi bir talepte bulunmaları halinde; Bayi, Tali Bayi ile birlikte söz konusu taleplere
ilişkin olarak Dahili.Net’e karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır.
d) Yukarıdaki hükümler, münhasıran ön ödemeli internet ve üzerinden her türlü
iletişim kartı satışına ilişkin olarak Tali Bayi atanması halinde uygulanmayacaktır.
MADDE 18: Bayi sağladığı gelire ait vergi, resim, harç ve fonlardan kendisi sorumlu
olacak ve usulüne göre ödeyecektir.
Teminatlar;
MADDE 19:
a) Bayi, işbu Sözleşme uyarınca Dahili.Net’in haklarının teminatı teşkil etmek
üzere, .......... tutarında ve Sözleşme süresi sonuna kadar geçerli, kesin ve gayri kabili
rücu bir teminat mektubu vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sözleşme’nin 21. maddesi
uyarınca ek süre için yenilenmesi halinde, işbu teminat mektubunun süresi de,
Sözleşme’nin ek süresi kadar uzatılacaktır. Teminat mektubu, Sözleşme’nin herhangi bir
şekilde sona ermesini müteakip, Dahili.Net’in her türlü alacak ve hakları mahsup, takas,
tenzil ve tahsil edildikten sonra Bayi’ye iade edilecektir.
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b) Dahili.Net’in, ön ödemeli kart satışına başlandığında, Bayi’ye satılan ve bedeli
derhal tahsil edilmeyen ön ödemeli kartlar için, bu kartların tutarı ile orantılı olarak ek
teminat talep etme hakkı saklıdır.
Sözleşme’den doğan Hakların Devri MADDE 20:
a) Dahili.Net, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere
devretmekte serbesttir.
b) Bayi, işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini, Dahili.Net’in onayını
almaksızın herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
Sözleşme’nin Süresi;
MADDE 21: Đşbu Sözleşme imzası tarihinde yürürlüğe girer ve 3 (üç) yıl sürelidir.
Taraflardan biri bu sürenin hitamından en az 3 (üç) ay önce karşı tarafa yazılı fesih
ihbarında bulunmadıkça Sözleşme aynı şartlarla 2 (iki) yıllık bir ek süre için
kendiliğinden yenilenecektir.
Sözleşme’nin Feshi;
MADDE 22: Aşağıdaki sebeplerden dolayı Sözleşme Dahili.Net tarafından feshedilebilir:
a) Bu Sözleşme ve ayrılmaz ekleri ile Bayi’ye yüklenen borç ve mükellefiyetlerden
birinin Bayi tarafından ihlali halinde, ihlalin düzeltilmesi mümkün değil ise yazılı ihbarda
bulunarak, ihlalin düzeltilmesinin mümkün olması halinde, Dahili.Net’in bu yöndeki yazılı
ihbarından itibaren 20 (yirmi) gün içinde düzeltilmemesi halinde derhal hüküm
doğurmak üzere,
b) Bayi’nin iflası veya konkordato ilan etmesi Dahili.Net’in onayını almadan
Sözleşme’yi temliki veya borçlarını ödemekte acze düşmesi,
c) Bayi’nin, Dahili.Net’in itibarını zedeleyecek veya zararına ve aleyhine neden
olacak hareketlerde bulunması,
d) Bayi’nin Sözleşme’nin imzası tarihindeki hissedarlık yapısının esaslı şekilde
değişmesi, hallerinde feshedilebilecektir.
Aşağıdaki sebeplerden dolayı Sözleşme Bayi tarafından feshedilebilir:
a) Dahili.Net tarafından Bayi’ye yapılacak ödemelerin 1 (bir) aydan fazla
geciktirilmesi halinde Sözleşme yazılı bildirimle feshedilebilir.
b) Dahili.Net’in bu Sözleşme’de yazılı vecibelerini yerine getirmemesi halinde, bu
durum Bayi tarafından Dahili.Net’e yazılı olarak bildirilecek ve 20 (yirmi) iş günü içinde
durumun düzeltilmesi, aksi halde Sözleşme’nin feshedileceği belirtilecektir. 20 (yirmi) iş
günü
içinde
durumun
düzeltilmemesi
halinde
Sözleşme
yazılı
bildirimle
feshedilebilecektir.
MADDE 23: Dahili.Net’in Sözleşme’nin Bayi tarafından ihlali sebebiyle, Sözleşme’yi
feshettiği takdirde Bayi’den, maruz kaldığı zarar, ziyan ve Sözleşme süresinin sonuna
kadar hesap edilmek üzere, mahrum kaldığı kar karşılığı tazminatı talep edebileceğini
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Bayi peşinen kabul ve taahhüt eder. Taraflar, Bayi’nin söz konusu tazminatı ödemekte
temerrüt halinde, temerrüt faizinin, temerrüt veya tahsil tarihindeki kısa vadeli banka
kredi faizleri ( gider vergileri, komisyon dahil ) seviyesinde olacağını kabul eder.
Mücbir Sebepler;
MADDE 24: Taraflardan birinin bu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve
yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, grev, deprem, savaş, iç
savaş, isyan veya idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir
hukuki düzenleme gibi ilgili tarafın kontrolü dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine
getirememesi bu tarafın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir
sebep olarak kabul edilecektir. Söz konusu mücbir sebebin 90 (doksan) takvim günü
boyunca ortadan kalkmaması durumunda, tarafların aksi yönde mutabakat
sağlamamaları halinde, taraflardan her biri Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip
olacaktır. Bu madde hükümleri, tarafların Sözleşme çerçevesinde üstlenmiş oldukları
borç ve yükümlülükleri ihtiyatlı ve tedbirli bir tacirin göstereceği ihtimamla yerine
getirme zorunluluğunu etkilemez ve borç ve yükümlülüklerini bu şekilde yerine
getirmeyen bir taraf, Sözleşme’nin yüklediği sorumluluktan bir mücbir sebebin varlığı
iddiası ile kurtulamaz.
Gizlilik;
MADDE 25: Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde birbirlerine, faaliyetlerine veya
gelecekteki projelerine ilişkin sözlü, yazılı ve başka yollardan bir takım teknik veya ticari
bilgiler (“Bilgiler”) ifşa etmişlerdir ve edeceklerdir. Taraflar, Bilgiler’in onları açıklamış
olan tarafın önceden yazılı rızası alınmadan üçüncü kişi veya kuruluşlara
açıklanmayacağı ve yukarıda bahsi geçen işbirliği dışında hiç bir amaç için
kullanılmayacağı konusunda mutabıktırlar. Bilgiler, açıklandıktan sonra da onları
açıklayan tarafın mülkiyetinde kalmaya devam edecek, diğer taraf onlar üzerinde
herhangi bir hak elde etmeyecektir. Taraflardan her biri Bilgiler’i, personeline,
temsilcilerine ve danışmanlarına yukarıda bahsi geçen işbirliği çerçevesinde gerekli
olduğu oranda açabilir. Bilgileri açan taraf, söz konusu personeline, temsilcilerine ve
danışmanlarına Bilgilerin diğer tarafa ait teknik ve ticari sırları içerdiğini ve bunların
gizliliğinin işbu Sözleşme çerçevesinde korunduğunu bildirmekle ve bunların bu
hükümlere uymasını sağlamakla yükümlüdür. Taraflar, Sözleşme’nin feshi halinde
Bilgiler’i açan tarafın açmış olduğu Bilgiler’i (işbu Sözleşme’nin diğer şartlarına uymak
koşuluyla) diğer taraftan geriye isteyebileceği, diğer tarafın da Bilgiler’i 7 (yedi) takvim
günü içinde iade etmekle ve elindeki tüm kopyaları yok etmekle yükümlü olduğu
konusunda anlaşmışlardır. Aşağıda sayılan durumlarda işbu Sözleşme’deki gizlilik
hükümlerinin getirdiği kısıtlamalar geçerli olmayacaktır: - Bilgiler’in kamunun bilgisi
dâhilinde olması, - Bilgiler’in bir tarafça herhangi bir gizlilik anlaşmasına veya ilgili
mevzuata aykırı olmayan bir yoldan öğrenilmesi veya - Taraflardan birinin Bilgiler’i bir
mahkemenin veya resmi bir kurumun emri üzerine ilgili merciye açıklamak zorunda
kalması. Fikri Mülkiyet Hakları Madde 26. Đşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Dahili.Net’e
(veya Dahili.Net’in herhangi bir bağlı kuruluşuna) ait herhangi bir ticari marka, ticari
ünvan, telif hakkı ile ilgili herhangi bir hakkın veya diğer herhangi bir fikri veya sınaî
mülkiyet hakkının lisans yoluyla veya herhangi bir başka şekilde Dahili.Net tarafından
Bayi’ye verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Dahili.Net tarafından Bayi’ye teslim edilen
tüm belgeler ve diğer malzemeler Dahili.Net’in mülkiyetinde olup, işbu Sözleşme
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uyarınca hükme bağlanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bunlara gerek
kalmadığında derhal Dahili.Net’e iade edilecek; ve bunların Bayi tarafından kullanımı
ancak Dahili.Net tarafından açıkça yetki verildiği zaman ve ancak bu yetki çerçevesinde
mümkün olacaktır.
Vergi ve Harçlar;
MADDE 27: Đşbu Sözleşme’nin icap ettireceği masraf, harç vs. rüsum mükellefiyeti
Bayi’ye aittir. Feragat Madde 28. Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve
şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini talep etmekten imtina etmesi veya işbu
Sözleşmenin ihlalinden doğan haklarından feragat etmesi, söz konusu hüküm ve şartın
bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği şeklinde
yorumlanamayacaktır.
Geçersizlik;
Madde 29. Bu Sözleşme hükümlerinden biri veya birden fazlası herhangi bir sebeple
geçersiz veya ifa edilemez sayıldığı takdirde, bu ifa edilemezlik Sözleşme’nin diğer
hükümlerini etkilemeyecektir. Geçersiz veya ifa edilemez sayılan hüküm Sözleşme’ye hiç
konulmamış sayılarak, taraflarca geçersiz ve ifa edilemez sayılan hükme mümkün
olduğunca yakın şartlarda ve söz konusu hükmün amacını ve söz konusu hükümden
beklenen ekonomik etkiyi en yakın şekilde karşılayan geçerli bir hükümle
değiştirilecektir.
Đhtilafların Çözümü;
MADDE 30: Đşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde Đstanbul Sultanahmet
Mahkemeleri ve Đcra Müdürlükleri yetkilidir. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek
ihtilaflarda, Dahili.Net’in defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HUMK. 287. madde
anlamında muteber bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin
delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
Tebligatlar;
MADDE 31: Adres değişiklikleri de dahil olmak üzere Tarafların birbirlerine karşı işbu
Sözleşme çerçevesinde yapacakları her türlü bildirim, Sözleşme’de belirtilen adreslere
yazılı olarak yapılacaktır. Tebligatlar teslim edildikleri gün yapılmış kabul edilecektir.
Taraflar, adres değişikliklerini birbirlerine en geç 7 (yedi) iş günü içinde yazılı olarak
bildireceklerdir. Yeni adres bildirilmediği taktirde eski adrese yapılan tebligat ve
yazışmalar geçerli kabul edilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun Madde 20/III hükmü
saklıdır. Đşbu Sözleşme taraflarca ..../..../.......... tarihinde iki asıl nüsha halinde imza
altına alınmıştır.
Dahili.Net Đletişim Hizmetleri A.Ş.
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