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BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 
 Madde 1 TARAFLAR  
Bir tarafta ŞİRKET; HOŞNUDİYE MAH. ÇİFTKURT SK. NO:1 /15 26130 TEPEBAŞI/ ESKİŞEHİR 
adresinde mukim KDSL TELEKOMÜNİKASYON INTERNET BİLİŞİM VE HİZ ELEKTRONİK SANAYİ 
LTD.ŞTİ. bundan böyle ŞİRKET olarak anılacaktır. 
Diğer tarafta BAYİİ Bilgileri;  
Ünvanı / Adı Soyadı :…………....................................................................................................  
Adres :………………………………………………………………………………..………………………………………  
TC Kimlik / Vergi No :………………………………………./…………………………………..  
Telefon Numarası :............................ E-Mail :……………………….@.......................  
……………………………………..……………………………………………………………………….  Adresinde 
kurulu……………………………………………………………………………………………..… BAYİİ olarak anılacaktır.  
 
Madde 2 TANIMLAR 
İş bu sözleşmede yer alan;  
Sistem: Hizmet/hizmetlerin son kullanıcıya ulaştırılabilinmesi için kurulan gerekli alt yapı.  
Kredi; kullanıcıların internet kullanım sürelerini uzatmak için kullandıkları ve bayilerden  
Temin etmeleri gereken süre uzatma bakiyesi.  
İnternet Bağlantısı; ŞİRKET ‘in bayinin kapsama alanında son kullanıcılara hizmet verebilmesi 
için gerekli bağlantı. 
Kapsama Alanı; ŞİRKET tarafından kurulmuş olan alt yapının yeterli bir şekilde çalıştığı alan, 
yüz ölçümü.  
Internet Hatları: Xdsl, Metro, Fiber gibi internet bağlantı çeşitleri. 
Router: Internet bağlantısının sonlanıp yönlendirilmesini sağlayan cihaz. 
Yönetim paneli: Bayilerin abone bilgilerini girerek, sözleşme çıkarttıkları ve internet kredisi 
yükledikleri web portalı 
KablosuzDSL: ŞİRKET’in kablosuz wifi yayını ile internet satışı yaptığı tescilli marka. 
Verici anten: Internet hizmetinin kullanıcılara ulaşmasını sağlayan kablosuz dağıtıcı sistem.  
  
Madde 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU  
İşbu sözleşmenin konusu, ŞİRKET tarafından sunulan kablosuz internet hizmetlerinin 
Türkiye içerisinde BAYİİ olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişilikler tarafından sözleşme 
ile belirtilen bölgede satışına aracılık etmek ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. İşbu sözleşme 
ile ŞİRKET ürünlerinin/hizmetlerinin pazarlanması, dağıtılması, son kullanıcılara ulaştırılması 
ve gerekli alt yapının kurulması şartlarını da kapsayan, BAYİİ ile ŞİRKET arasında mutabakata 
varılmış karşılıklı hak ve yükümlülüklerin düzenlemesidir.  
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 Madde 4 HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  

A. BAYİİ  KablosuzDSL WİFİ ile kullanıcılara sistem üzerinden abonelik sözleşmesi 
yaparak kablosuz internet erişim hizmeti satmaktadır.  

B. BAYİİ lerin , müşterilerine kullandıracağı erişim paketleri ŞİRKET tarafından belirlenir 
ve  bu sözleşmeyi karşılıklı imzalayan BAYİİ ve ŞİRKET bunu kabul etmektedir.  

C. BAYİİ ŞİRKET’ den aldığı hiçbir hizmeti hiçbir şekilde üçüncü bir şâhısa satamaz ve 
devredemez.  

D. BAYİİ, KablosuzDSL WİFİ yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, 
kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, 
üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder.  

E. BAYİİ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın 
görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal 
bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm 
sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 
Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili 
yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki müteselsil sorumluluğun kendisine ait 
olacağını kabul ve taahhüt eder.  

F. BAYİİ, KablosuzDSL  WİFİ’i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir 
amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin 
vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize 
edildiği sekliyle işbu SÖZLEŞME’Yİ ihlal Edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME 
ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu 
eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik 
edemez.  

G. BAYİİ, ŞİRKET tarafından belirlenen sistem ayarlamalarının geçerli olacağını kabul 
eder. ŞİRKET ilgili hizmetin verilmesinde Internet hatları, router, verici anten ve 
yönetim panelinden sorumludur.  ŞİRKET kendisinin ve sorumluluğundaki olmayan 
cihazlardan (son kullanıcıya bayi tarafından satılan pasif ağ cihazları, kablosuz sinyal 
yükseltici, kablosuz çevre birimleri vb.) kaynaklanan problemler ve dair sorunlar 
BAYİİ’NİN sorumluluğunda olup ŞİRKET’e hiçbir kusur ve sorumluluk yüklenemez.  

H. BAYİİ sisteme yüklediği ‘’tüm kullanıcı ve diğer isimleri’’ üçüncü şahısların telif 
hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi 
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gerekmektedir. BAYİİ’NİN işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, 
ŞİRKET, işbu SÖZLEŞME’YE aykırı bu durumun düzeltilmesini BAYİİ’DEN talep 
edebileceği gibi olabilecek zararın tazminini de BAYİİ ‘den talep edebilir.  

 !"##$%&%'()!*+% ,-./* 0( 

A. ŞİRKET sözleşme konusu hizmetleri bölgesinde satış amacıyla BAYİİ’ye 
verecektir. Bölgenin sınırları aşağıdaki şekilde beraberce tespit edilmiştir. 
 
…………………………………………………………………………………… 

B. ŞİRKET a maddesinde belirtilen bölgede BAYİİ’ ye rakip olacak şekilde 
doğrudan satış ya da BAYİİ çalışması yapmayacaktır. 

C. BAYİİ a maddede belirtilen ve kendisine tahsis edilen bölge içinde 
sözleşme konusu hizmetlerin satışını arttırmak için tüm gayret ve çabasını 
sözleşme konusu hizmetlerin satışına yoğunlaştıracaktır. 

D. BAYİİ tüm aktif satış çabasını kendi bölgesine yoğunlaştırmalıdır. Bu 
nedenle başka bayilerin bölgelerinde aktif faaliyet göstererek gücünün 
bölünmesine yol açmamalıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için Bayiinin alt 
bayiler ataması, şube açması, ŞİRKET’ten habersiz reklam yapması vb. 
davranışlar yasaklanmıştır. 

!"  BAYİİ, sözleşme konusu hizmet ve hizmetin sağlanması için gereken 
ürünleri sadece ŞİRKET ‘ten  alacaktır.#
 #

Madde 6 REKLAMLAR; 
BAYİİ, kendi bölgesinde satışı arttırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma 
faaliyetlerinde bulunmak zorundadır. Bayiinin reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, 
pano, ışıklı pano gibi reklam vasıtaları ŞİRKET tarafından tespit edilen standartlara aykırı 
olamaz. ŞİRKET reklam vasıtalarının kendi standartlarına uygun olup olmadığını denetleme 
hakkına sahiptir. Bunların yapılmasında BAYİİ talep ederse ŞİRKET kendilerine yardımcı 
olacak, ancak giderler BAYİİ tarafından ödenecektir. 
 
Madde 7 MÜŞTEREK SATIŞ POLİTİKALARINA UYMA; 
Bayii, sözleşme konusu hizmetleri satışını arttırma hedefine yönelik olarak kendi satış 
politikalarını serbestçe tespit edip uygulayabilir. Şu kadar ki, bu politikalar ŞİRKET tarafından 
oluşturulan hizmet ağının uyguladığı genel politikalara, sözleşme konusu hizmetlerin imajına 
ve dağıtım ağının düzgün bir şekilde işlemesine zarar vermemelidir.  
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Madde 8 ÜCRETLENDİRME  
Bayii müşterilerine satacağı hizmetin kredisini ŞİRKET’den peşin satın alır. Peşin alınan kredi 
son kullanıcıya satışından sonra aşağıda belirtilen oranlar da satışından komisyon alır. 
Bayinin müşterilerine hizmet faturasını ŞİRKET keser ve kullanıcılara ulaştırmak üzere takip 
eden ayın ilk haftası bayiye ulaştırır. BAYİİ aylık satışından alacağı komisyon tutarını 
ŞİRKET’e kdv dahil hizmet faturası keserek tahsil yada bir sonraki ayın kredisini yükleterek 
tahsil eder.  
 
Aylık alınan Kredi:   Komisyon Oranı: 
 
 
Bayii aylık olarak 2000 TL’den az kredi almamak zorundadır. Ay içerisinde kullanılmayan 
kredi BAYİİ hesabında saklı kalır. Yıl bitiminde hesapta  kullanılmayan kredi sıfırlanır ve bayii 
bundan bir hak talep edemez.  
  
Madde 9 ÖDEME ŞEKLİ 
Bayii alacağı kredi miktarının bedelini QNB/Finansbank  TR60 0011 1000 0000 0090 8740 72 
IBAN numaralı ŞİRKET hesabına havale/EFT ya da nakit olarak yapar.  
 
Madde 10 DİĞER HÜKÜMLER  

A. İş bu sözleşme süresince BAYİİ  başka bir internet servis sağlayıcısı hizmeti veren 
kuruluş veya kişilerle bayilik veya ortaklık anlaşması yapamazlar.  

B. BAYİİ kendi bölgesinde  hizmet verilecek, yapılan tüm satışlardan BAYİİ sorumludur.  
C. Müşterilerden gelecek şikayet  ve oluşabilecek hukuki davalarda sorumlu bayii 

olacaktır.  
D. İşin satış ve kurulumunu yapacak olan BAYİİ kullandığı malzemeler veya cihazlar için 

müşteriden ücret talep etmesi halinde sözleşme konusu dışında olan bu ürünlerin 
faturasını BAYİİ kendisi faturalandırıp tahsil edecektir.  

E. İş bu sözleşme süresince son kullanıcıya ulaşım aşamasında kablosuz cihaz ve 
yayınlarının adları şirketin ismini taşımak zorundadır. Bu durumda yazılı olarak 
belirtilen isim/logo ve cihaz seri numaraları, MAC adresleri şirkete yazılı olarak 
bildirilmelidir. 

F. Şirkete ait olmayan internet hatlarının kullanılmasından doğacak yasal sorumluluk 
bayii’e aittir. 

G. ŞİRKET, bayinin abone sayısına bağlı olarak internet hatlarını bağlamak, sistemleri 
kurmak ve çalışır vaziyette tutmakla yükümlüdür. 
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H. ŞİRKET; BAYİİ ’nin talep edeceği internet sağlama hizmeti dışında kalan diğer 
hizmetler için destek, danışmalık ve projelendirme ücreti talep edebilir. 

İ. BAYİİ son kullanıcılar ile kullanıcı sözleşmesi ya da yapılması gereken diğer 
protokolleri eksiksiz yapıp her üç ayın bitimini takip eden ilk hafta şirkete PTT ile 
iadeli taahhütlü göndermesi gerekmektedir.  

J. Taraflardan biri, diğer tarafın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeden doğan hak ve 
yükümlülüklerini doğrudan veya dolaylı, kısmen veya tamamen üçüncü gerçek veya 
tüzel kişilere devredemez. 

K. Bu sözleşmedeki maddelerin yerine getirilmemesi durumunda doğacak zararları 
sebep olan taraf, karşılamak ile yükümlüdür. 

L. ŞİRKET BAYİİ ye aylık satış hedefi belirleyebilir ve hedefini 3 ay tutturamayan 
bayinin sözleşmesini tek taraflı feshi etme yetkisine sahiptir.  

M. Taraflar arasındaki ihtilaflarda ŞİRKET kayıtları esas alınacaktır. BAYİİ, işbu 
SÖZLEŞME’NİN uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda ŞİRKET’ in ticari 
defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, e-maillerin, mikrofilm, ses kayıtlarının, 
fatura bilgilerinin ve her türlü belgenin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil 
edeceğinin, ŞİRKET’ in yemin teklifinden beri, kıldığını ve bu maddenin HUMK’nun 
287.ci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu kabul etmiştir.  

Madde 11 SIR SAKLAMA VE GİZLİLİK  
A. BAYİİ işbu sözleşme kapsamında ŞİRKET ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine 

verilen/ iletilen bilgilerle, başta ürün-hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere 
ve bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda ŞİRKET ve 
Müşteriler hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve işbu sözleşmedeki finansal hükümleri 
gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa 
etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, işbu maddeye aykırı hareket 
etmesi halinde tazminat ödemeyi ve şirketin uğrayacağı zararları tahsil etmeyi kabul 
ve taahhüt eder. Bu şekilde bir durumda ŞİRKET gerekli olan tazminatı mahkeme ile 
tahsil eder.  

B. Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak 
kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen 
veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya 
herhangi bir şekilde İfşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve 
iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve işbu sözleşme kapsamında 
iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda 
personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin korunması için gerekli her türlü 
önlemi alacaklardır. 
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C. Taraflar, 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun gerektirdiği tüm önlemleri almakla ve bunları 
sağlamakla yükümlüdür. 
 

Madde 12 SÜRE  
İş bu sözleşme ___/___/2022 tarihinde başlayıp 3 yıl süre ile tesis edilmiştir. Bu sürenin 
bitiminden bir ay evvel taraflar birbirlerine fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde bayilik 
sözleşmesi bir o kadar süre daha uzar. İş bu sözleşme tarihinden itibaren taraflar mücbir 
sebepler hariç hiçbir şekilde 3(üç)yıl süre ile bu sözleşmeyi fesih edemezler ve 3 yıl içerisinde 
tek taraflı fesih durumunda 100,000TL’lik (yüzbin Türk lirası) ceza-i müeyyideyi kabul etmiş 
sayılırlar. Bu 3 yıllık süre sonunda bayii tek taraflı olarak sözleşmeyi feshi edemez. 
 
Madde 13 MÜCBİR SEBEPLER 

A. Taraflardan birinin işbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve 
yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını, doğal afetler, 
deprem, grev, savaş, iç savaş, isyan, terör veya benzeri, tarafların kontrolü 
dışındaki ortaya çıkan mücbir sebepler nedeniyle yerine getirememesi halinde 
bundan dolayı sorumlu olmayacaktır.  

B. Ancak, mücbir sebep durumunun 30 (otuz) günden fazla devam etmesi 
halinde taraflar bir araya gelerek, işbu sözleşmenin devamını, askıya 
alınmasını veya feshedilmesini müzakere edeceklerdir. Fesih halinde taraflar, 
mücbir sebepler nedeniyle işbu sözleşmenin uygulanamamış hükümleri 
nedeniyle birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.  

C. Son kullanıcılardan gelen bayi iletişimi şikayetlerin artması ve bayiinin yasal 
zorunluluklarını yerine getirmemesi halinde ŞİRKET tarafından tek taraflı 
sözleşme fesih edilebilir. 

Madde 13 YETKİLİ HUKUK VE YARGI YERİ  
Her hangi bir ihtilaf vukuunda Türk Hukuku uygulanacak olup, Eskişehir mahkeme ve 

icra daireleri yetkilidir.   
İş bu sözleşme 6 sayfa halinde yazılmış olup 13 maddeden ibarettir. Türkçe olarak 

hazırlanan bu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak ___/___/2022 tarihinde taraflarca okunmuş olup, 
ekle yer alan imza sirkülerinden de anlaşılacağı üzere bahsi geçen kişi ve firmaların imzaya 
yetkililerince, kabul ve her sayfası imza edilmiştir ve bu tarihten itibaren geçerlidir.  
 

ŞİRKET         BAYİİ 
  Görkem SERT 
 Şirket Md. 




