TELEKOM NET
ENERJİ, İLETİŞİM ve BİLİŞİM HİZ. A.Ş.
ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
İşbu SÖZLEŞME, Çeliktepe Mah. İnönü Caddesi, Şairane Sok. No: 1, Daire: 4 Çeliktepe,
Kağıthane 34413 - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, TURKNET İletişim Hizmetleri
A.Ş.’nin (bundan böyle “TURKNET” olarak anılacaktır) ve Fina Elektrik Enerjisi İthalat
İhracat ve Toptan Satış A.Ş.’nin (bundan böyle “CEREAN ENERJİ” olarak anılacaktır)
Türkiye Ana Bayisi ve Çözüm Ortağı TELEKOM NET Enerji, İletişim ve Bilişim Hiz. A.Ş.
(bundan böyle ‘’TELEKOM NET’’ olarak anılacaktır) ile, çözüm ortağı olmak için
başvuruda bulunan (bundan böyle ‘’İŞ ORTAĞI‘’ olarak anılacaktır) gerçek veya tüzel kişi
arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27 Kasım 2014 tarihindeki Resmi Gazete’de
yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca yapılmıştır.
Tüm şartlar önem teşkil ettiğinden ve birlikte yasal bir sözleşme oluşturduğundan,
Sözleşmenin tamamını okumanız gerekir. Tarafınızdan kabul edildiği takdirde sizin için
bağlayıcılığı vardır.
MADDE 1 - SÖZLEŞME’nin KONUSU
1.1
İşbu SÖZLEŞME’nin konusu TELEKOM NET ile İŞ ORTAĞI arasındaki TURKNET
kurumsal telekomünikasyon hizmetlerinin, EMARKA toplu sms hizmetleri ve
CEREAN ENERJİ elektrik hizmetleri satışının doğrudan ve/veya alt temsilci teşkilatı
ile satış ve pazarlanması ilişkilerinin düzenlenmesidir.

MADDE 2 - İŞ ORTAĞI’NIN SORUMLULUK ALANI
2.1. İŞ ORTAĞI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmak kaydı ile coğrafi bir sınırlama
olmaksızın TELEKOM NET’in TÜRKİYE ANA BAYİSİ olduğu ve bu sözleşmede yazan
firmalarının ürünlerini TELEKOM NET adına doğrudan ve/veya alt temsilci teşkilatı ile satış
ve pazarlanmasına ve buna ilişkin alt temsilci sistemi kurulması ile münhasır olmayan yetkiye
sahiptir. İŞ ORTAĞI kesinlikle bir CEREAN ENERJİ bayisi, ya da bir TURKNET bayisi
değildir, İŞ ORTAĞI bir TELEKOM NET bayisidir. Dolayısı ile İŞ ORTAĞI’nın TELEKOM
NET iş ortaklık sözleşmesine istinaden TELEKOM NET’in kendisini yetkilendirmesi ile
CEREAN ENERJİ ve TURKNET firmalarının ürünlerini pazarlamak dışında bu firmalarla
hiçbir hukuki bağı, bayiliği vs bulunmamaktadır.
2.2. Bununla birlikte işbu SÖZLEŞME, İŞ ORTAĞI’na coğrafi bir bölge veya belli bir
TURKNET hizmet sınıfının pazarlanmasına ilişkin tek satıcılık mahiyetinde bir hak vermekte
olmayıp, İŞ ORTAĞI olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalmak kaydı ile coğrafi bir
sınırlama olmaksızın dilediği sayıda ALT TEMSİLCİ (bundan sonra bu SÖZLEŞME’de “ALT
TEMSİLCİ” olarak anılacaktır) atamakta veya işbu sözleşme şartları dahilinde doğrudan
kurumsallara yönelik satış faaliyetinde bulunmakta serbesttir.
2.3. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI tarafından atanacak her ALT TEMSİLCİ ile ayrı bir
“ÇÖZÜM ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ” yapacaktır. İşbu SÖZLEŞME, İŞ ORTAĞI’na ve İŞ

ORTAĞI’nın atadığı ALT TEMSİLCİ/ler’e birlikte hareket etme hakkı vermez. Taraflar
arasında yapılan işbu SÖZLEŞME sadece tarafları bağlar.
2.4. İŞ ORTAĞI tarafından atanacak olan ALT TEMSİLCİ ile ilgili TELEKOM NET’in
onayı gerekir. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI tarafından atanacak ALT TEMSİLCİ’yi reddetme
hakkını saklı tutar.
MADDE 3 – İŞİN KAPSAMI
3.1. İŞ ORTAĞI işbu SÖZLEŞME süresince, işbu SÖZLEŞME kapsamına giren tüm
hizmetleri yerine getirecektir. TELEKOM NET gerekirse İŞ ORTAĞI’nın ayrıca görev
tanımını kapsamlı olarak belirleyebilir. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI’na farklı ünvanlar
verebilir ve TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI’nın ünvanını İŞ ORTAĞI’nın performansına göre
belirler.
3.2. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen diğer görevleri yanında, ilgili ürünlere
yönelik promosyon ve tanıtım faaliyetlerinde bulunma görevini de ifa etmeyi kabul eder.
TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI’na görevini başarılı bir şekilde ifa edebilmesine yönelik gerekli
teknik bilgiyi, malzeme ve iş ekipmanını sağlayacaktır.
3.3. SÖZLEŞME kapsamındaki her malzeme, iş ekipmanı, müşteri bilgisi ve ticari marka
isimleri TELEKOM NET, TURKNET ve CEREAN ENERJİ’nin münhasır mülkiyetindedir.
Bunların İŞ ORTAĞI veya ALT TEMSİLCİ tarafından kullanılması, bunlar üzerinde gerek İŞ
ORTAĞI’na ve gerekse ALT TEMSİLCİ’ye herhangi bir hak bahşetmez.
3.4
İŞ ORTAĞI yükümlülüklerini yerine getirirken aşağıdaki kurallara uymayı kabul eder:
3.4.1. İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET’in idari personeli, çalışanları ve sair görevlileri ile
birlikte, işbirliği ve uyum içinde çalışmayı, TELEKOM NET ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını
sağlamayı;
3.4.2 TELEKOM NET’in talebi üzerine kendisi ile birlikte ve/veya kendi yönetimi ve
denetimi altında çalışacak eleman yetiştirmeyi, bunların faaliyetlerini idare ve denetlemeyi;
3.4.3. Çalışması ve faaliyetleri ile ilgili olarak doğrudan doğruya TELEKOM NET’in Genel
Müdürü’ne ve /veya TELEKOM NET tarafından gösterilecek kişi ve kuruluşlara düzenli bilgi
vermeyi ve bunların talimatları uyarınca hareket etmeyi;
3.4.4. TELEKOM NET’in yeni bir yer açması veya iş yerini başka bir yere taşıması halinde
TELEKOM NET talep ederse çalışmalarını bu işyerinde sürdürmeyi;
3.4.5. İŞ ORTAĞI, kendisinin ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer temsilcilerin iş
kalitesinden sorumlu olmayı;
MADDE 4 – ÇALIŞMA YERİ
4.1. İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET’in iş yerinde ve ayrıca müşterileri evlerinde, işyerlerinde
ve kamuya açık alanlarda (ofis dışında) ziyaret etmek sureti ile çalışmayı kabul eder. Bu
çalışmalar sırasında her türlü hukuki sorumluluk İŞ ORTAĞI’na ait olup, işin ifası ile ilgili her
türlü tedbir ve gerekli izinleri almak münhasıran İŞ ORTAĞI’nın sorumluluğundadır. İŞ
ORTAĞI’nın TELEKOM NET işyeri ve mekanlarında çalışması, İŞ ORTAĞI’na İş
Hukukundan doğan bir hak vermeyeceği gibi, bu durum taraflar arasında işçi, işveren ilişkisine
sebebiyet vermez ve/veya bu şekilde yorumlanamaz.
MADDE 5 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
5.1. İşbu SÖZLEŞME herhangi bir süre sınırı olmaksızın karşılıklı olarak yapılmıştır.
MADDE 6 - İŞ ORTAĞI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME uyarınca TURKNET telekomünikasyon hizmetleri
satışının, EMARKA toplu sms hizmetleri satışının, TELEKOM NET yazılım lisansı satışının
ve CEREAN ENERJİ’nin elektrik satışının hali hazırda yürürlükteki ve sözleşmenin devamı

süresince yürürlüğe girecek mevzuata, CEREAN ENERJİ’nin, TURKNET’in ve dolayısı ile
TELEKOM NET’in talimatlarına ve kendisine bildirilen standartlara uygun olacağını, herhangi
bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksine davranış sebebi
ile gerek CEREAN ENERJİ, gerek TURKNET ve gerekse TELEKOM NET’in uğradığı zararı
talep hakkı bakidir.
MADDE 7 - DOĞRUDAN SATIŞ SİSTEMİ
7.1. “TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi”, TELEKOM NET’in bir pazarlama ve satış
projesi olup, bu projenin amacı, CEREAN ENERJİ elektrik hizmeti ile TURKNET
telekomünikasyon hizmetlerinin kurumsal müşterilere (bundan sonra “ABONE” olarak da
anılacaktır), EMARKA toplu sms paketlerinin ve TELEKOM NET yazılım lisanlarının
doğrudan satış yöntemi ile pazarlanması ve satışıdır.
7.2. İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi ile kendisinin CEREAN
ENERJİ’ye ve TURKNET’e kazandırdığı müşteriler dışında yine kendisi gibi ALT
TEMSİLCİLİK’ler verebilir ve bu ALT TEMSİLCİ’lerin satışları üzerinden de aşağıda
belirtilen yüzdelerde PRİM’e hak kazanabilir.
7.3. İŞ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ bayilik ücreti şu şekildedir:
TELEKOM NET’e bayilik kaydını yaptırmak ücretsizdir. Bu kaydı yapan bayilere PASİF
BAYİ denilmektedir. TELEKOM NET’te bayilik yenileme ya da senelik bayilik ücreti diye bir
ücret yoktur.
PASİF BAYİ şayet işini daha profesyonel bir şekilde yapmak isterse, TELEKOM NET’in kendi
ürünü olan yazılım lisansını satın alarak, tüm müşterilerini takip edebileceği, müşterilerinin
CEREAN ENERJİ tarafından paylaşılan tüm fatura ve ödeme detaylarını görebileceği paneller
olan, müşteri sözleşme bitim tarihlerinin otomatik sms olarak bildirim sisteminin olduğu, Enerji
Piyasası Denetleme Kurumu tarafından onaylanan müşterilerini onlie olarak görebileceği ve
otomatik sms bildirimi ile onay mesajının alabileceği, ekibine katacağı ve ekibinin çeşitli ürün
satışlarının özel bir yazılım ile kendisine otomatik sms gönderimi ile bilgilendirileceği,
müşterilerinin tüm detaylarının tüm kazançlarını takip edebileceği, tüm satış ekibini tüm ekip
ve onaylı fatura detaylarını ayrı ayrı gösteren panellerle takip edebileceği, TELEKOM NET’in
tüm canlı eğitim vebinarlarını takip edebileceği, her bir ilgili panelin içinde kendine özel arama
motoru olan, kazançlarını oluştuğu anda anlık panellerine yansıması, tüm sistemin prim
sisteminin senkronize günlük/aylık ödeme takvimine bağlı olan bir panelin olduğu ve içinde
Türkiye’nin en gelişmiş toplu sms sitesinin yer aldığı bir internet sitesine sahip olur.
Yazılım lisans bedeli 1900 TL artı KDV’dir.
TELEKOM NET’ten yazılım lisansı alan bayi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27 Kasım
2014 tarihindeki Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca
yönetmeliğin 3. Bölümünde yazan ve aşağıda aynen alınan ilgili bölümün 9. Maddesi 1.
Bendi işbu sözleşme içinde kanunen geçerlidir.

27 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 29188
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri
Cayma hakkı
MADDE 9 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Bayi yazılım lisans bedelini ödemeyi yaptığı günden itibaren ilk 14 takvim günü içinde
cayma hakkına sahiptir, bu durumda yazılım lisans bedelini TELEKOM NET bayiye iade
eder. Ancak kanuni süreç olan 14 takvim günü bittikten sonra, yasalarca aksi
belirtilmedikçe tüm satın alma işlemleri nihaidir ve ücret iadesi söz konusu değildir. İade
isteyebilmek için yazılım lisans bedeli ile ilgili ödemenin yapılmış olması gerekmektedir.
Kredi kartı ile yapılan ödemelerde bankanın aldığı kredi kartı komisyonu ve/veya
taksitlendirilen alımlarda bankanın ilave ettiği faiz bayi tarafından bankaya
ödendiğinden iade tutarından düşülecektir ve TELEKOM NET’e ödenen 1900 TL artı
KDV tutarı bayiye iade edilecektir. Bu iade TELEKOM NET’e eposta yolu ile yapılan
tarihten 14 takvim günü sonra yapılacaktır.
Yazılım lisans bedeli ile beraber bayiye şayet bayi talep eder ve şirkete eposta yolu ile domain
sorgulamadan istediği domain isminin uygun olup olmadığını kontrol ettikten sonra şirkete
bildirimde bulunursa, ücretsiz olarak bir web sitesi açılacaktır. Domain bayinin isim ve
soyadına dayalı bir domain olmalıdır.
Yazılım lisansı 3 yıl için geçerli olacaktır. 3 yıl bittikten sonra bayi şirketin yazılımları ve /veya
prim kazandığı enerji/telekomünikasyon müşterileri ile ilgili hizmet bedeli olarak ayda 10 TL
karşılığı yıllık 120 TL artı KDV ödeme yapar.
7.4.TELEKOM NET BAYİLİĞİ
İşbu sözleşmeyi kabul ederek bayimiz olan iş ortaklarımız TELEKOM NET Enerji, İletişim ve
Bilişim Hiz. A.Ş.’nin bayisi olmaktadırlar. Hiçbir şeklide TURKNET, EMARKA ya da
CEREAN ENERJİ bayisi olmamaktadır. TELEKOM NET bayisi olan kişiler TURKNET,
EMARKA ve CEREAN ENERJİ ile doğrudan telefon, sms ya da mail yolu ile irtibata
geçmeyeceklerdir, geçtikleri takdirde bu şirketlerle hiçbir resmi bağları olmadığından dolayı,
sorulan sorular ya da aksettirilen sorunlar ilgili firmalar tarafından TELEKOM NET’e
yönlendirileceklerdir. İşbu maddeye aykırı davranıldığı ve TELEKOM NET ile bir TELEKOM
NET bayisi arasında olan bir sorun, anlaşmazlık veya şikayet TURKNET, EMARKA veye
CEREAN ENERJİ firmasına aksettirildiği takdirde, TELEKOM NET kişinin hangi kariyerde
olduğuna bakmaksızın, o kişinin bayilik sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir.
6 Mart 2015 öncesi bayi kaydını yaptıran bayiler, ilk seneleri dolduktan sonra isterlerse 120 TL
artı KDV ödeyerek 1 yıl için geçerli olacak yazılım lisansı satın alarak tüm yazılımları kullanma
hakkını elde ederler. Şayet istemezlerse, bayilikleri devam eder, tüm ürün satışlarını yapabilir

ve bu satışlarının tüm prim ödemelerini almaya devam ederler. Ancak yazılım lisans bedeli
ödeyen bayilerin aldığı prim bedelleri üzerinden değil, pasif bayi prim bedeli üzerinde
primlerini kazanmaya devam ederler.
7.5. İŞ ORTAĞI’nın “TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi”ne dahil edilebilmesi için;
7.6. Türk Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca işbu anlaşmada taraflar: bildirimler,
uyarılar, ihbarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar için elektronik postayı geçerli bildirim aracı
olarak kabul edilecektir, İŞ ORTAĞI’nın aksini bildirilmediği sürece geçerli e-posta
adresi/adresleri bu sözleşmede beyan ettiği gibidir.
7.7. İŞ ORTAĞI’na ait geçerli banka hesap bilgilerinin TELEKOM NET’e bildirilmiş
olması gerekir.
MADDE 8 - TURKNET HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİR PAYLAŞIMI
8.1. İŞ ORTAĞI ile TURKNET telekomünikasyon hizmetlerinin pazarlanması ve satışına
ilişkin gelir paylaşım hesaplamalarında, ABONE’nin hizmet tüketimine karşılık
TURKNET’in düzenleyip tahsil ettiği vergiler hariç olan net fatura tutarı ile TURKNET’in
bayileri için belirlediği dakika paket fiyatlarına ve taahhütlü ya da taahhütsüz olmasına göre
değişen müşteri kazandırma primleri esas alınır.
8.2. Prim hak edişi için gerekli önkoşullar;
8.2.1. ABONE’nin imza etmiş olduğu ve ekleri ile birlikte geçerli hizmet sözleşmesinin İŞ
ORTAĞI tarafından TELEKOM NET’e ulaştırılmış olması
8.2.2 Abonelik sözleşmesinde kayıtlı olan sabit telefon numaralarına ilişkin başvuru ve
gerekli işlemlerinin yapılmış ve ilgili telefon numaralarının TURKNET’e yönlendirme
işlemlerinin tamamlanmış ve müşterinin servisi kullanmaya başlamış olması ve ilgili ilk
faturanın üretilmiş olması
8.2.3. Ve ABONE’nin TURKNET’e fatura karşılığını ödemiş olmasıdır. (ABONEnin
temerrüdü durumunda, ilgili prim, ABONE’nin borcunu ödediği tarihte muacceliyet
kesbetmiş olur.)
8.3. TELEKOM NET, yeni ABONE sayısı ve ortalama fatura tutarı gibi göstergeleri göz
önünde bulundurarak İŞ ORTAĞI’na uyguladığı gelir model ve esaslarını üçer aylık
dönemler sonunda yapılacak performans ve müşteri değerlendirmesi sonuçlarına göre yeniden
gözden geçirme ve lüzumlu görmesi halinde değiştirme hakkına sahiptir. TELEKOM NET,
bununla birlikte ayrıca rekabet şartlarına göre gelir model ve esaslarını değiştirme hakkını
saklı tutar. Bu sebeple mevcut gelir ve model esasları İŞ ORTAĞI’na ve/veya ALT
TEMSİLCİ’ye müktesep bir hak bahşetmez.
8.4. İŞ ORTAĞI’nın şirketlere yönelik yapacağı TURKNET ses hizmetleri satış
faaliyetleri karşılığında hak edeceği gelir modeli temel olarak, “Ses Hizmeti Primi” (bundan
sonra “PRİM” olarak anılacaktır) olarak tek bir sınıf altında toplanmıştır.
8.5. PRİM; İŞ ORTAĞI ve İŞ ORTAĞINA bağlı olarak faaliyet gösteren ALT TEMSİLCİ
tarafından TURKNET’e kazandırılmış müşteriye her ay kesilen ses hizmetleri ile ilgili olarak
işbu SÖZLEŞME’nin 9. ve 10. Maddesinde belirtilen başlıklar altında yazdığı şekliyle ödenir.
8.6. TELEKOM NET, satışları teşvik etmek amacı ile bu PRİM dışında başka ek primler
(bundan sonra “EK PRİM” olarak anılacaktır) de oluşturup bu EK PRİM’leri de belirlediği

esaslara göre İŞ ORTAKLARI’na dağıtabilecektir. Bu EK PRİMLER, İŞ ORTAKLARI için
ek bir gelir olup bu primler ile ilgili hesap ve ödeme esasları TELEKOM NET tarafından
belirlenecektir. TELEKOM NET bu EK PRİMLER’i kaldırma, arttırma ve/veya oranlarını
ve/veya hesaplama şekillerini değiştirme hakkını saklı tutar. Bu EK PRİMLER’in daha
önceden ödenmiş olması iş ortaklarına ve/veya ALT TEMSİLCİ’ye müktesep bir hak
bahşetmez. PRİM’lerin tamamı ve/veya bir kısmı TURKNET ve/veya TELEKOM NET
tarafından ileriye dönük olarak değiştirilebilir.
8.7. İŞ ORTAĞI tarafından getirilen bir ABONE’nin, TURKNET’te kalma süresi 4 ay
bitmeden ayrılması durumunda, o ABONE ile ilgili İŞ ORTAĞINA ödenen müşteri
kazandırma priminin % 50’si TELEKOM NET tarafından İŞ ORTAĞINDAN geri talep
edilir. İŞ ORTAĞI bu geri ödemeyi sözleşme bitim tarihine kadar gelecek olan tüm prim
haklarından mahsuplaşma yolu ile geri yapma yöntemini seçebilir, ancak sözleşme bitim
tarihinde hala bir bakiye var ise, sözleşme yenilemeden önce bu bakiyeyi kapatmak
zorundadır.
MADDE 9 – PRİMLER
9.1. DATA PRİMİ: Data primi sadece 1 kereye mahsus olarak, oluşan Müşteri Kazandırma
Primi’nin (bundan böyle MKP olarak adlandırılacaktır) % 50’sidir. DATA PRİMİ’nde
SÜREKLİ PRİM YOKTUR.
SES HİZMETLERİ PRİM SİSTEMİ
9.2. SÜREKLİ PRİM: İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET Doğrudan Satış Sistemi’nde
SÜREKLİ PRİM hakkedişi konusunda gerekli olan ön koşulları yerine getirmek şartı ile
aşağıdaki şekilde PRİM kazanabilir.
Sürekli olarak faturanın netinin (KDV ve ÖİV düşüldükten sonraki kalan) % 6’sıdır. Bayi
kanalına gelen bu % 6’lık meblağdan TELEKOM NET payı olan % 10 kesildikten sonra kanala
gelen prim aşağıdaki kariyer sistemine göre dağıtılır:
Altını önemle çizmek isteriz: Kırmızı olarak verilen yüzdeler, bir bayinin bir satış yaptığı
esnada hangi kariyerde ise, sadece o bayinin o kariyerdeki o an yaptığı satış için alacağı
yüzdedir. Yani bir girişimci bir satış yaptığında, TELEKOM NET payından sonra sisteme gelen
rakam ne ise girişimci o rakamın % 30’unu hakkeder.
Sisteme gelen rakamın % 30’u çıktıktan sonra kalan bakiye ise, kariyere göre % 10, % 10,
% 10, % 5 fark primi olarak dağılır, kalan % 35’lik bakiye ise %9,%8,%6,%4,%2 Liderlik Primi
olarak dağılır, kalan % 6’lık bakiye ise %1,%2,%3 Türkiye cirosu olarak hakkeden Direktör,
Başkan ve VIP Başkan’lara dağıtılır.
Mesela Kaptan kariyerinde bir bayi, bir satış yaparsa, o zaman TELEKOM NET payından sonra
sisteme gelen rakamın % 40’ını alır. Kalan % 60 şöyle dağılır: % 10, % 10, % 5 Fark Primi,
kalan % 35lik bakiye, %9,%8,%6,%4,%2 Liderlik Primi olarak dağılır, kalan % 6’lık bakiye
ise %1,%2,%3 Türkiye cirosu olarak hakkeden Direktör, Başkan ve VIP Başkan’lara dağıtılır.

SÜREKLİ PRİM, TURKNET’in ABONE’ye kestiği faturanın neti üzerinden, yani fatura
miktarından Katma Değer Vergisi (bundan böyle KDV olarak adlandırılacaktır) ve Özel
İletişim Vergisi (bundan böyle ÖİV olarak adlandırılacaktır) düşüldükten sonra kalan rakam
üzerinden hesaplanarak ödenir. Sürekli prim ABONE faturasını TURKNET’in belirlediği
tahsilat dönemi içinde ödediği zaman oluşur. Ancak ABONE faturasını 60 takvim günü içinde
yapmazsa, daha sonra yapsa dahi TURKNET o ABONE ile ilgili hiçbir prim ödemesi yapmaz.
İŞ ORTAĞI işbu sözleşmeyi imzaladığında, bu kuralı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini
beyan etmiştir.
Sürekli Prim neden ödenir? Sürekli prim bayinin getirdiği müşteriyi, bayinin kendisinin
ilgilenmesi, problemi olduğundan TELEKOM NET ile bayinin irtibata geçerek müşterisinin
sorunlarını gidermesi ve sözleşme süresi bittiğinde bayinin kendisinin şahsen giderek aynen ilk
yaptığı gibi, müşterisi ile sözleşme yenileyerek sürekli prim almaya hak kazanması sebebi ile
ödenir.
Şayet bayi müşterilerinin sözleşme süresi bittiğinde, TELEKOM NET’in kendisine sistemde
kayıtlı olan cep telefonuna sms bildirimi ile sözleşme yenilemesini bildirdikten sonraki 15
takvim gününde bayi sözleşme yenileyerek TELEKOM NET’e eposta yöntemi ya da kargo ile
bildirir ya da ulaştırır ise, sürekli prim ödemesi devam eder, şayet bu süre içinde sözleşme
yenilemezse, o müşteri bayinin müşteri portföyünden çıkartılır ve bayi bu müşteriler ile ilgili
hiçbir hak talebinde bulunamaz. İlaveten şayet TELEKOM NET bayisi müşteri ile sözleşme
yenilemezse ve TURKNET çağrı merkezi o müşteriyi arayıp 24 aylık taahhütlü sözleşme onayı
alırsa, müşteri tamamen TURKNET’in olur.
Yani her bir bayi, bir müşteri bulup TURKNET sözleşmesi imzalatıp TELEKOM NET’e
gönderdiğinde nasıl ki, prim kazanıyorsa, o sözleşmenin süresi bittiğinde, o müşteriden Sürekli
Prim elde etmek istiyorsa, o müşteri ile TELEKOM NET’in sms bildirimi yaparak bayiyi
uyarmasından sonraki 15 takvim günü içinde sözleşme yenilemek zorundadır.

TURKNET sözleşme yenilemelerde Müşteri Kazandırma Primi ödemez, sadece Sürekli Prim
öder. Müşteri Kazandırma Primi sadece bir müşterinin ilk defa TURKNET sözleşmesi
imzaladığında, o müşteri ile ilgili bir kez ödenir.
9.3. MÜŞTERİ KAZANDIRMA PRİMİ (bundan sonra bu SÖZLEŞME’de MKP olarak
adlandırılacaktır):
İŞ ORTAĞI her bir yeni ABONE getirdiğinde, o ABONE’nin TURKNET tarafından kesilen
ilk faturasının, TURKNET’in belirlemiş olduğu paket fiyatları üzerinden oluşan ve
TURKNET’in müşteri kazandırma primi olarak belirlediği rakam üzerinden kariyer
basamaklarına göre aşağıda belirtilen yüzdeler çerçevesinde ödenecek primdir. Müşteri
kazandırma primi sadece yeni ABONE’nin ilk faturasının neti üzerinden (KDV ve ÖİV hariç)
üzerinden ve sadece 1 kereye mahsus ödenir.
MKP, SÜREKLİ PRİM’de olduğu üzere faturanın neti üzerinden ödenmez, TURKNET’in
belirlediği MKP sistemi üzerinden ödenir. Dolayısı ile MKP her bir fatura için başka bir rakam
tutardır. ABONE’ye İŞ ORTAĞI tarafından kabul ettirilen dakika paketleri ve taahhütlü olup
olmadığına göre değişen bu tutar aynı iki ses trafiğine sahip ve hat sayısına sahip iki ayrı
ABONE için, taahhütlü ise başka, taahütsüz ise başka olmak üzere, iki ayrı MKP rakamı
çıkabilir.
TELEKOM NET, TURKNET’in dakika paketlerine göre açıkladığı MKP priminin % 10’unun
TELEKOM NET payı olarak ayırdıktan sonra kalan % 90’ı bayi kanalına aktarır ve aşağıdaki
belirtilen kariyerlere göre bayi hakkedişleri oluşur.

İŞ ORTAĞI şayet bir kere emek sarf edip gerekli şartları yerine getirerek bir kariyer
kademesine ulaştıysa, bir daha hiçbir zaman bir alt kademeye düşmez.

İŞ ORTAĞI’nın sponsor olduğu kişi kendisi ile aynı kariyer kademesine gelir veya bir üst
kademeye çıkarsa, sponsor olduğu bu kişi veya kişilerin tamamından elde edeceği PRİM’lerin
tamamını elde etmeye devam eder.
MADDE 10 - PRİM ÖDEMELERİ
10.1. Tüm PRİM ödemeleri, TELEKOM NET tarafından ilgili vergi (“stopaj”)
kesinti/kesintileri yapılarak sadece banka havalesi yolu ile yapılır. İŞ ORTAĞI’na hiçbir
şekilde nakit ve/veya elden ödeme yapılmaz.
10.2. İŞ ORTAĞI’na her ay yapılacak PRİM ödemesi İŞ ORTAĞI tarafından TELEKOM
NET’e bildirilecek kendi şahsı adına açılmış banka hesabına yapılır.
10.3. PRİM ödemeleri, her ay TELEKOM NET tarafından TURKNET’in her bir müşteri için
düzenlediği aylık tahsil edilmiş olan vergiler hariç ses hizmeti faturası üzerinden yukarıdaki
tabloda verilen PRİM yüzdelerine göre hesaplanır ve her ayın 15’ini takip eden ilk Cuma günü
ödenir. İş bu sözleşme taraflar arasında her yıl yenilenerek devam ettiği sürece, TELEKOM
NET yukarıda bahsi geçen primleri ödemeye devam edecektir. Primlerin muacceliyet
kesbetmesi müşterilerin aylık faturalarını ödemesi ile gerçekleşecek olup, ödenmeyen faturalar
prim hesaplamasından hariç tutulur. Prim ödemelerinin tek istisnası TURKNET firmasının
TELEKOM NET’e ödemeyi geciktirmesi veya yapmamasıdır. Gecikmenin olabileceği İŞ
ORTAĞI tarafından kabul edilmekle beraber, TURKNET’in hiç ödeme yapmaması halinde, İŞ
ORTAĞI, TELEKOM NET ile hukuki olarak TURKNET’e karşı beraber hareket edecektir.
SÜREKLİ PRİM, MKP gibi oluşacak gelir, ABONE faturasını TURKNET’in belirlediği
tahsilat dönemi içinde ödediği zaman oluşur. Bir ABONE faturasının ödemesini 60 takvim
günü içinde yapmazsa, daha sonra yapsa dahi TURKNET o ABONE ile ilgili hiçbir prim
ödemesi yapmaz. Dolayısı ile işbu SÖZLEŞME’nin 10. Maddesinde yazan primlerin tamamı,
hediye ve hediye puanı ile ilgili hiçbir hak oluşmaz, İŞ ORTAĞI işbu sözleşmeyi
imzaladığında, bu kuralı okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.
İŞ ORTAĞI belli bir emek sarf ederek elde etmeye hak kazandığı hakkedişlerini dilediği tarihte,
dilediği kişiye devredebilir. TELEKOM NET hiçbir bedel talep etmeden beyan edilen yeni İŞ
ORTAĞI’nın ismini sisteme kaydederek hakkedişlerin kesintisiz yeni İŞ ORTAĞI’na
ödenmesinin devam etmesini sağlar.
İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET’in iş alanlarının hiç birinde başka hiçbir şirket ile, TELEKOM
NET’in bayiliğini yaptığı şirketlerin başka bayileri ile çalışamaz, yani İŞ ORTAĞI
telekomünikasyon, enerji ve toplu sms sektörlerinde ve ileride TELEKOM NET’in gireceği iş
alanlarında başka bir şirket ile çalışamaz; keza İŞ ORTAĞI TURKNET, CEREAN ENERJİ ve
EMARKA şirketlerinin herhangi bir bayisi ile çalışamaz. Çalıştığı ilgili şirketler tarafından
TELEKOM NET’e teyid edildiği, sosyal medyada TELEKOM NET herhangi bir paylaşım
tespit ettiği takdirde, İŞ ORTAĞI’nın TELEKOM NET bayiliği iptal edilir.
TELEKOM NET’in çalıştığı iş alanları dışında yani telekomünikasyon, enerji ve toplu sms
sektörleri dışında İŞ ORTAĞI istediği herhangi bir sektörde istediği herhangi bir başka
doğrudan satış sistemi ile çalışan şirketin bayisi, üyesi, iş ortağı, temsilcisi olabilir. Böyle bir
durumda İŞ ORTAĞI hiçbir şekilde PRİM hakkedişlerini kaybetmez, ve/veya İŞ ORTAKLIK
SÖZLEŞMESİ’nin iptali söz konusu olmaz.
İŞ ORTAĞI yaptığı bir sözleşmeyi TELEKOM NET’e değil de, çağrı merkezi ya da posta yolu
ile TURKNET’e gönderirse, TELEKOM NET, dolayısı ile de İŞ ORTAĞI bu sözleşmeden
herhangi bir prim elde edemez. İŞ ORTAĞI bir TELEKOM NET bayisidir ve yaptığı
sözleşmeleri TELEKOM NET’e göndermek zorundadır. TELEKOM NET’e gönderilmeyen
sözleşmeler TELEKOM NET müşterisi olamaz ve bunun da primi olmaz. İŞ ORTAĞI yaptığı

sözleşmeyi elden başka bir İŞ ORTAĞINA verirse ve bu sözleşme TELEKOM NET’e ulaşmaz
ise, İŞ ORTAĞI TELEKOM NET’e ulaştırmadığı hiçbir sözleşmeden prim hakkı talep edemez.
MADDE 11 – CEREAN ENERJİ ELEKTRİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİR
PAYLAŞIM
CEREAN ENERJİ elektrik hizmetlerinin prim sistemi üründen ürüne değişiklik göstermekle
beraber,
CEREAN ENERJİ piyasa şartlarına göre sene içerisinde birkaç kez ürün değiştirdiği için, bu
ürünlerle ilgili primler bayi sayfalarında yazmaktadır.
Ancak prim sistemi hep aynı şeffaflıkta olup, CEREAN ENERJİ TELEKOM NET’e ne prim
verirse, % 10’u TELEKOM NET payı olarak ayrılır, kalan kısmı bayi kanalına aşağıdaki
dağılım sistemine göre hakkediş olur.
Sürekli Prim neden ödenir? Sürekli prim bayinin getirdiği müşteriyi, bayinin kendisinin
ilgilenmesi, problemi olduğundan TELEKOM NET ile bayinin irtibata geçerek müşterisinin
sorunlarını gidermesi ve sözleşme süresi bittiğinde bayinin kendisinin şahsen giderek aynen ilk
yaptığı gibi, müşterisi ile sözleşme yenileyerek sürekli prim almaya hak kazanması sebebi ile
ödenir.
Şayet bayi müşterilerinin sözleşme süresi bittiğinde, TELEKOM NET’in kendisine sistemde
kayıtlı olan cep telefonuna sms bildirimi ile sözleşme yenilemesini bildirdikten sonraki 15
takvim gününde bayi sözleşme yenileyerek TELEKOM NET’e eposta yöntemi ya da kargo ile
bildirir ya da ulaştırır ise, sürekli prim ödemesi devam eder, şayet bu süre içinde sözleşme
yenilemezse, o müşteri bayinin müşteri portföyünden çıkartılır ve bayi bu müşteriler ile ilgili
hiçbir hak talebinde bulunamaz. İlaveten şayet TELEKOM NET bayisi müşteri ile sözleşme
yenilemezse ve CEREAN ENERJİ çağrı merkezi o müşteriyi arayıp 12 ya da 24 aylık taahhütlü
sözleşme onayı alırsa, müşteri tamamen CEREAN ENERJİ’nin olur.
Yani her bir bayi, bir müşteri bulup CEREAN ENERJİ sözleşmesi imzalatıp TELEKOM
NET’e gönderdiğinde nasıl ki, prim kazanıyorsa, o sözleşmenin süresi bittiğinde, o müşteriden
Sürekli Prim elde etmek istiyorsa, o müşteri ile TELEKOM NET’in sms bildirimi yaparak
bayiyi uyarmasından sonraki 15 takvim günü içinde sözleşme yenilemek zorundadır.
CEREAN ENERJİ sözleşme yenilemelerde şayet yeniz söleşmedeki üründe PEŞİN PRİM
(MKP) varsa bayiye bunu sözleşme yenilemede yeniden öder ve ilaveten ürünün sürekli primini
öder, ancak satılan üründe PEŞİN PRİM (MKP) yoksa o zaman sadece Sürekli Prim öder.

İŞ ORTAĞI Garanti Bankası ile çalışıyorsa havale ücreti, Garanti Bankası dışında bir banka ile
çalışıyorsa EFT ücreti TELEKOM NET bu masrafı İŞ ORTAĞI’nın stopaj sonrası oluşan
ödemesinden düşerek ödeyecektir.
MADDE 12 - EMARKA TOPLU SMS PRİM SİSTEMİ
EMARKA toplu sms satışlarında, EMARKA’nın bir markası olan İLETİ MERKEZİ toplu sms
internet sitesinde yazılı olan liste fiyatı üzerinden yapılacak olan satışlarda, EMARKA % 35
prim ödeyecektir TELEKOM NET’e.
EMARKA TELEKOM NET’e ne prim verirse, % 10’u TELEKOM NET payı olarak ayrılır,
kalan kısmı bayi kanalına aşağıdaki dağılım sistemine göre hakkediş olur.

MADDE 13 - TELEKOM NET YAZILIM LİSANS SATIŞ PRİM SİTEMİ
13.1. Bir İŞ ORTAĞI CEREAN ENERJİ ENERJİ’nin elektriğini, TURKNET’in ses ve
internetini, EMARKA’nın toplu sms’ini ve TELEKOM NET’in TELEKOM NET YAZILIM
LİSANSI’nı (bundan sonra YAZILIM LİSANSI olarak adlandırılacaktır) satabilir.
YAZLIM LİSANS bedeli 1900 TL art KDV’dir.
YAZILIM LİSANSI prim sistemi şu şekildedir:
A-) Her bir YAZILIM LİSANS satışında 500 TL MADDE 11’deki tabloda olan kariyere göre
dağılır.
B-) Her bir ayrı koldan yapılan iki YAZILIM LİSANS satışından, YAZILIM LİSANS
eşleşmesi olarak 150 TL hakkediş kazanılır. Bir İŞ ORTAĞI her bir takvim ayında, içinde
bulunduğu takvim ayı içerisinde azami 600 YAZILIM LİSANS satışından oluşacak 300
eşleşmeden 150’er TL’den toplam 45.000 TL hakkediş elde edebilir.
13.2. TELEKOM NET yazılım lisans bedeli ödemesi TELEKOM NET’in internet sitesinde
bulunan ve dünyanın en büyük ödeme sistemlerinden biri olan PAYU sanal posundan kredi
kartı ile yapılabilir, ya da TELEKOM NET’in internet sitesinde duyurduğu şirket hesabına EFT
veya HAVALE yapılarak yapılır. Bunun dışında bir yazılım lisans satın alma modeli yoktur.
Elden başka bir TELEKOM NET iş ortağına para vererek TELEKOM NET yazılım lisansı satın
alınamaz, böyle bir ödeme yaptıysanız TELEKOM NET hiçbir şekilde bu ödemenizden
sorumlu değildir. Hiçbir İŞ ORTAĞI TELEKOM NET adına yazılım lisans bedeli toplamaya
yetkili değildir.

MADDE 14 – ETİK KURALLAR, PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE KONTROLLERİ
İLE İLGİLİ ESASLAR
14.1. İŞ ORTAĞI, CEREAN ENERJİ ve TURKNET tarafından hazırlanan reklam, tanıtım
ve pazarlama yazılı, sözlü ve görsel materyallerde (afiş, broşür, reklam vb.) ve diğer nitelikli
evrakları CEREAN ENERJİ ve TURKNET tarafından belirtilmiş olan şartlar dahilinde
kullanma hakkına ve sorumluluğuna sahiptir. İŞ ORTAĞI, aynı zamanda kendi imkanlarını
kullanarak ve TELEKOM NET’i bilgilendirip onayını alarak aktif tanıtım, reklam ve pazarlama
yapabilecektir. Bu tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak her türlü mecra, sistem,
slogan, iş modeli v.s. tamamen İŞ ORTAĞI ve/veya alt tedarikçinin sorumluluğunda olup
bundan kaynaklanabilecek ve gerek CEREAN ENERJİ, gerek TURKNET, gerekse TELEKOM
NET’e yönlendirilebilecek tazminat, ceza v.s. her türlü sorumluluk münhasıran İŞ ORTAĞI
ve/veya ALT TEMSİLCİ’ye aittir.
14.2. TELEKOM NET, İŞ ORTAĞI’nın hizmet verdiği her noktada/aşamada işbu
SÖZLEŞME’nin şartlarına uygun yürütülüp yürütülmediğini görevlendirdiği personeli
vasıtasıyla önceden haber vermeksizin kontrol etme hakkına sahip olup, İŞ ORTAĞI söz
konusu denetim/kontrol konusunda gerekli kolaylığı gösterecektir. Gerek TELEKOM NET,
gerekse CEREAN ENERJİ ve TURKNET’in bu konudaki tüm talimat ve revize istekleri İŞ
ORTAĞI tarafından hemen yerine getirilecektir. Böyle bir durumda İŞ ORTAĞI’nın tazminat,
zarar, kar kaybı v.s. bir nam altında talep hakkı yoktur. Bununla birlikte işbu madde şartları
dahilinde İŞ ORTAĞI’nın ALT TEMSİLCİ tarafından yapılan faaliyetlerinde, bu kapsamda
olması ile ilgili olarak, İŞ ORTAĞI, gerekli tüm makul tedbirleri alacaktır.
14.3. İŞ ORTAKLARI SPONSOR İLİŞKİLERİ şu şekilde düzenlenir, şayet bir iş ortağı
sponsorunu değiştirmek istiyorsa, ya da bir sponsor alt ekibinde bir kişiyi ekibinde istemiyorsa,
bu ancak iki tarafında TELEKOM NET’e yazılı beyanı ile gerçekleştirilebilir. TELEKOM NET
nasıl ki kendisine yazılı gelen başvuru ile kayıt yapıyorsa, kayıt değişikliğinde de iki tarafın
yazılı beyanı ile ancak kayıt değişikliği yapılabilir.
14.4. TELEKOM NET’te özel bir bayilik statüsü yoktur, Türkiye’nin herhangi bir bölgesine
özel bir bayilik sistemi yoktur, TELEKOM NET’in hiçbir bayisinin bir diğer bayiden farklı bir
ayrıcalığı yoktur, ayrı bir prim sistemi, ayrı bir hak, ayrı bir yetkisi yoktur.
Bayiler arasındaki tek fark, kariyerlerine göre elde edecekleri prim sistemidir. Bu prim sistemi
haricinden hiçbir özel statüde, özel haklara sahip, özel yetkilere sahip, bölgesel özel yetkisi olan
bayi yoktur.
Bunun aksini söyleyerek bir çıkar elde etmeye çalışan bir bayi olursa, derhal TELEKOM NET
ile tüm ilişkisi kesilir.
14.5. TELEKOM NET’e İŞ ORTAĞI olacak kişinin 18 yaşını doldurmuş olması
gerekmektedir. İş bu anlaşma gereği İŞ ORTAĞI 18 yaşını doldurmuş olduğunu şirkete nüfus
kağıdı ve/veya üstünde TC kimlik yazılı olan ehliyet belgesini göndererek ibraz etmek
zorundadır. TELEKOM NET 18 yaşını doldurmamış birinin bayi olduğunu tespit ederse, o
bayilik iptal edilir.
MADDE 15 - İŞ ORTAĞI’NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
15.1. İŞ ORTAĞI hazırlayacağı her türlü broşürü, posteri ve benzeri tanıtım malzemelerini
mutlaka TELEKOM NET ile paylaşarak, onay aldıktan sonra yapma hakkına sahiptir. Onay
alınmadan yapılacak tüm yazılı tanıtım faaliyetleri ile ilgili TURKNET, EMARKA ve/veya
CEREAN ENERJİ firmalarının açacağı hukuki davalardan TELEKOM NET sorumlu değildir.
15.2. İŞ ORTAĞI internet ortamındaki tüm platformlarda yapacağı tanıtımlarda mutlaka
TELEKOM NET’i bilgilendirmeli ve onay almalıdır. Bu konuda TURKNET, EMARKA
ve/veya CEREAN ENERJİ’dan gelecek herhangi bir uyarı kendine bildirildiğinde derhal
gereğini yerine getireceğini kabul ve beyan eder. Aksi takdirde karşılaşılacak hukuki
müediyelerden TELEKOM NET sorumlu tutulamaz.

15.3. İŞ ORTAĞI bayi kaydını yaptığı günden itibaren, 12 ay içerisinde asgari 5 adet sürekli
primi olan, yani elektrik ve/veya ses müşterisi edinmek zorundadır. Şayet bayi kaydından
sonraki 12 ay sonunda 5 sürekli prim oluşturan müşterisi yok ise, tüm gelir üstündeki ilk 5
müşteri kuralını gerçekleştirmiş olan bayiye ödenir. İŞ ORTAĞI ne zaman 5 müşteri kuralını
tamamlarsa, o zamandan itibaren tüm geliri almaya devam eder. Her İŞ ORTAĞI her yıl 5 adet
yeni sürekli prim oluşturan müşteri getirmekle mükelleftir.
MADDE 16 - TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİMLER
16.1. Taraflarca yapılacak her türlü bildirim Ülkemizde, 1 Temmuz 2012 tarihli yeni Türk
Ticaret Kanunu ile yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal olarak geçerli
elektronik yazışma ve bildirim olarak tanımlanan e-posta yolu ile yapılacaktır. Yeni TTK, KEP
ile, ihtar, ihbar, başvuru, dilekçe, sözleşme feshi, ihale, teklif, sözleşme paylaşımı, şirket
beyannameleri, fatura, ekstre, talimat gibi gönderileri elektronik ortamda yapabilmeyi
sağladığından dolayı, TELEKOM NET İŞ ORTAĞI’na KEP kapsamında yapılan her türlü
bidirimi yapabilecektir. Elektronik Posta Adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa
bildirilmedikçe, işbu sözleşmede yazılan elektronik posta adresleri geçerli sayılacak ve yapılan
tebligatlar geçerli olacaktır. Şayet TELEKOM NET ve İŞ ORTAĞI ilk sayfada yazan, taraflarca
geçerli olduğunu kabul ve beyan edilen adreslere yazılı tebligat yapmayı tercih ederse, bu
yöntem de taraflarca kabul edilmiş tebligat ve bildirim olarak geçerli sayılacaktır.
TELEKOM NET bayisi olan her kişi TELEKOM NET tarafından yapılacak olan her türlü
bilgilendirme telefonu, telefonuna sms gönderimi ve eposta adresine eposta gönderilmesine izin
vermiş kabul edilir.
Şayet bir bayi bildirim istemiyorsa, TELEKOM NET’e eposta yolu ile bildirimde bulunmalıdır.
MADDE 17 - HAKLAR VE HAKLARIN DEVRİ
17.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME konusu işleri ve/veya hakları tamamen veya kısmen
TELEKOM NET’in yazılı onayını almadan üçüncü şahıslara veya tüzel kişiliğe devir veya
temlik edemeyecektir. İşbu SÖZLEŞME veya bu SÖZLEŞME’den doğan ve/veya doğacak
haklar, teminat olarak kullanılamaz ve/veya ivazlı ve/veya ivazsız menfaat konusu yapılamaz.
Tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve mükellefiyetleri, taraflar arasında bir İşçi- işveren
ilişkisi, ticari şirket ortaklığı ve/ veya tarafların birbirlerinin kefili olduğu şeklinde
yorumlanmayacak ve bu amaca uygun olarak ifa edilmeyecektir. Taraflar, işbu
SÖZLEŞME’deki tüm hak ve mükellefiyetleri basiretli bir tacir olarak ifa edecekler ve iyiniyet
kaideleri dahilinde yorumlayacaklar ve davranacaklardır. TELEKOM NET hak devreden bir
bayisinden kesinlikle bir ücret talep etmez, iki tarafın yazılı başvurusu ile bu değişiklik yapılır.
17.2. VEFAT HALİNDE MİRAS kalması varislerin TELEKOM NET’e veraset ilamı ile
başvurarak gerçekleştirilir ve İŞ ORTAĞIMIZIN varisleri hakkedişleri bayilik şartlarını yerine
getirdikleri müddetçe almaya devam ederler.
MADDE 18 – GİZLİLİK ve SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
18.1. İşbu SÖZLEŞME süresince İŞ ORTAĞI tarafıdan sağlanan Müşteri Bilgisi ve diğer
bilgiler TELEKOM NET’e aittir. Müşteri ile ilgili adres bilgileri yalnızca iş amaçlı olarak
kullanılabilir. Veri korunması ve rekabet mevzuatına göre, İŞ ORTAĞI üçüncü kişilere ve
bilhassa rakiplere müşterinin ve/veya diğer İŞ ORTAKLARI’nın veya TELEKOM NET Satış
Temsilcilerinin veya kendi veya diğer ALT TEMSİLCİLER’in adres dahil hiçbir bilgiyi
kesinlikle açıklayamaz veya başka amaçla dahi olsa kullanamaz.(Kanundan doğan
mükellefiyetler saklıdır.)

18.2. Her iki taraf da Türkiye Cumhuriyetinin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve
mevzuatındaki hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu SÖZLEŞME veya SÖZLEŞME’nin
uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı tarafın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve
benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde ilgili olan veya teknik mahiyetteki herhangi bir bilgiyi
muhafaza edeceği ve koruyacağı ve idareci ve personelinin gizli ve sır olarak tutacağı ve
kimseyi açıklamayacağı hususunda taahhüt eder.
18.3. İŞ ORTAĞI, her zaman, TELEKOM NET’in ve CEREAN ENERJİ ile TURKNET’in
işi ile ilgili herhangi bir gizli bilgiyi; bu bilgiler arasında sadece sayılacaklar ile sınırlı
kalmamak kaydı ile müşterilerle, ödemelerle, hesaplarla, banka bilgileriyle, satışlarla, karlarla,
personelle, fiyatlandırma ve ücret politikalarıyla, seviyelerle, operasyonel yöntemlerle,
teknolojiyle, know-how ile, markalarla, logolarla, teknik süreçle, formüllerle, lisanslarla,
izinlerle, iş planları ve sair bilgiler girmektedir; kesinlikle gizli tutacağını ve bunları doğrudan
veya başka bir şahıs aracılığı ile açıklamayacağını, kullanmayacağını, yaymayacağını veya
başka bir şekilde açıklamayacağını beyan ve taahhüt eder.
18.4. Taraflar kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak,
dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Özel bilgiler, tarafın yazılı ve/veya sözlü
ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program,
finansal bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listeleri ve benzeri bilgileri
içerir. Taraflarca özel bilgiler gizli tutulacak ve bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını
önlemek üzere her türlü güvenlik önemleri alınacaktır.
18.5. İşbu SÖZLEŞME’nin feshedilmesi ve/veya herhangi bir başka sebepten sona ermesiyle,
İŞ ORTAĞI, hizmet satışı ve sair ilgili tüm konulardaki görevini hemen durduracak ve önceden
kendisine tevdi edilmiş tüm malzeme ve iş ekipmanlarını ve iş ile ilgili tüm bilgi ve belgeyi
hemen TELEKOM NET’e teslim edecektir. İŞ ORTAĞI kendi elinde veya kontrolünde
bulunabilecek olan gizli bilgiler ile ilgili tüm elektronik ve/veya basılı yazışmaları, notları,
kayıtları, raporları ve diğer bilgi ve belgeleri, kopyaları da dahil olmak üzere TELEKOM
NET’e iade edecektir.
MADDE 19 - FESİH
19.1. Bu SÖZLEŞME konusu projenin herhangi bir sebepten dolayı CEREAN ENERJİ ya da
TURKNET tarafından tek taraflı olarak iptal edilmesi, ilgili mevzuatın değişmesi ya da resmi
otoritelerin ilgili sözleşme şartlarını ifa etmeyi imkansızlaştıracak ve/veya ifası taraflarca
katlanması çok müşkül hale gelecek tasarruflarda bulunması durumunda TELEKOM NET, işbu
SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih durumunda, İŞ
ORTAĞI, TELEKOM NET ve dolayısı ile CEREAN ENERJİ ya da TURKNET arasında olan
bayilik ilişkisinden doğan tüm temsil ve haklarının, ve/veya gelecek gelir paylaşım haklarının
geçerliliği yitireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
19.2. Ayrıca işbu SÖZLEŞME, TELEKOM NET tarafından aşağıda belirtilen sebeplerden
dolayı tek taraflı olarak fesih edilebilir:
19.2.1. İŞ ORTAĞI’nın TELEKOM NET’in yazılı olurunu almadan, TELEKOM NET’i
ve/veya CEREAN ENERJİ ya da TURKNET’i temsil etmesi ve TELEKOM NET, CEREAN
ENERJİ, TURKNET namına üçüncü şahıslara taahhütte bulunması, vb eylemlerde bulunması;
19.2.2. İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET’in yazılı oluru olmadan doğrudan veya dolaylı olarak
tamamen veya kısmen sözleşme konusu işleri üçüncü kişilere devretmesi;
19.2.3. İŞ ORTAĞI’nın suç teşkil eden bir fiilinin tespit edilmesi halinde TELEKOM NET,
SÖZLEŞME’yi derhal feshedebilecek ve gerekli hallerde ilgililer hakkında Cumhuriyet
Savcılığına ayrıca suç duyurusunda bulanabilecektir.
19.3. Sözleşmesi her ne suretle olursa olsun sona eren İŞ ORTAĞI, bu tarihe kadar elinde
bulunan bütün satış ve pazarlama belgelerini ve ilgili tüm bilgileri TELEKOM NET’e teslim
edecektir.

19.4. İşbu SÖZLEŞME, herhangi bir sebepten dolayı İŞ ORTAĞI tarafından TELEKOM
NET’e en az 2 (iki) ay evvelinden yazılı olarak bildirilmek sureti ile fesih edilebilir. Böyle bir
fesih durumunda, İŞ ORTAĞI, TELEKOM NET ve dolayısı CEREAN ENERJİ ve TURKNET
ile arasında olan bayilik ilişkisinden doğan tüm temsil ve haklarının, fesihin geçerli olduğu
süreden itibaren gelecek gelir paylaşım haklarını da yitireceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
19.5. Telekom Net, bayisi ve çözüm ortağı olduğu şirketleri değiştirerek, ticari olarak uygun
gördüğü istediği şirket ile çalışabilir.
MADDE 20 – CEZAİ ŞARTLAR
20.1. İŞ ORTAĞI, işbu SÖZLEŞME’nin ilgili maddelerinde belirtilen yükümlülüklerinden
herhangi birini kasten veya ağır ihmal neticesinde ihlal etmesi halinde TELEKOM NET yazılı
savunma ister, kişinin sponsoru ile beraber yapılacak değerlendirme neticesinde, TELEKOM
NET şayet kasıt ve ağır ihmal olduğu konusunda karar aldıysa, TELEKOM NET herhangi bir
mahkeme kararı veya ihtar ve ihbara gerek olmaksızın geçmiş dönemlere ait henüz TELEKOM
NET tarafından kendisine ödenmemiş ve gelecekte oluşacak tüm PRİM haklarından feragat
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.2. Taraflar burada söz konusu bu cezai şartın taraflarca kararlaştırıldığı ve fahiş nitelikte
olmadığı hususlarında anlaşmakta, bu cezai şartı kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
MADDE 21 - MÜCBİR SEBEPLER
21.1. TELEKOM NET’dan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahüdün yerine
getirilmesine engel nitelikte olması, TELEKOM NET’in bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün
yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 3 (üç) gün içinde TELEKOM
NET’in İŞ ORTAĞI’na yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler
tarafından belgelendirilmesi/ilan edilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak
kabul edilir:
Doğal afetler;
Kanuni grev, lokavt, avarya hali;
Genel salgın hastalıklar;
Kısmi veya genel seferberlik ilanı;
Savaş;
Telekomünikasyon, elektrik ve/ veya elektronik sistemlerde ülke çapında ve/veya uluslararası
seviyede olabilecek çok ciddi hasar, sabotaj, hava durumundan kaynaklanan v.s. imkansızlık
durumları, resmi makamların, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini geciktiren ve/
veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya işlemleri.
MADDE 22 – TURKNET MADDESİ
22.1. TURKNET’e İŞ ORTAĞI’nın getirdiği bir ABONE, daha önce, herhangi bir tarihte
TURKNET ABONESİ olmuş ise, TURKNET kesinlikle bu getirilen ABONE için, aktifliğini
yaparak ses ve/veya data hizmeti verse dahi, hiçbir PRİM ödemesi yapmaz. Dolayısı ile böyle
bir ABONE geldiği takdirde, bu sözleşmede yazan hiçbir PRİM ödemesi, yani SÜREKLİ
PRİM, MKP, hak edişi ve ödemesi oluşmaz ve yapılmaz. İŞ ORTAĞI bu SÖZLEŞMEYİ
imzaladığında bu maddeyi, okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiştir.
MADDE 23 - ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ VE YETKİLİ MAHKEME
23.1. Bu sözleşmede yer alan feshe ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, çıkacak
anlaşmazlığın karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenememesi durumunda, anlaşmazlığın
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

23.2. İşbu SÖZLEŞME’de hüküm bulunmayan hallerde, ticari teamüller Borçlar Kanunu ve
Ticaret Kanunu ilgili maddeleri tamamlayıcı olarak kullanılır. SÖZLEŞME maddelerinden
birinin geçersiz olması durumunda, eğer geçersiz hüküm tarafların hak ve mükellefiyetlerini ifa
etmelerini imkansız hale getiriyor ise, bu durumda SÖZLEŞME kendiliğinden hükümsüz hale
gelir, diğer hallerde, geçersiz madde haricindeki diğer tüm maddeler işbu ilişkide taraflar için
bağlayıcıdır.

