BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR :
1.1

ALOSES TELEKOM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
(Bundan böyle kısaca "ALOSES TELEKOM" olarak adlandırılacaktır.)
Adres : Kırcaali Mh. Fevzi Çakmak Cd. Göktaş İş Merkezi Kat:4 d:17 Osmangazi / BURSA
Tel. & Fax : 0 850 650 0 650
Web Adresi: www.aloses.com

1.2

e-posta: info@aloses.com

………………………………………………………………………………..……….
(Bundan böyle kısaca "BAYİ" olarak adlandırılacaktır.)

1.3

Bayi aşağıda adı belirtilen resmi evrakları akdin imza tarihinden itibaren bir hafta içinde
distribütöre ibraz etmekle yükümlüdür.
a) Firma Yetkilisinin İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi.
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
c) Vergi Levhası Fotokopisi
d) Ticaret Sicil Gazetesi Örneği
e) Ticaret Odası Belgesi

MADDE 2. TANIMLAR :
İşbu sözleşmede, aksi açıkça belirtilmedikçe aşağıda belirtilen tanımlar uygulanacaktır.
COĞRAFİ NUMARA TAHSİSİ : (0212) ve (0224) gibi illerin kullandığı numaralar.
0850 NUMARA TAHSİSİ : Konumdan bağımsız numaralar.
NUMARA TAŞIMA : Sabit telefon hizmeti veren Operatörler arası numara transfer sistemi.
SANAL SANTRAL : İnternet üzerinden sunulan bulut/sanal santral sistemi.
IP SANTRAL : IP protokol üzerinde çalışan santral sistemi.
KONTÖRLÜ TELEFON (CALLSHOP) : Bakkal, büfe gibi mekanlarda kullanılan ve internet
üzerinden gerçekleşen görüştürme sistemi.
KISA MESAJ(SMS): Sabit telefon aboneleri ile GSM abonelerine gönderilen yazılı mesaj hizmeti.
BAYİ: ALOSES TELEKOM’un işbu sözleşme kapsamındaki ürün ve hizmetlerini müşteriye
satacak olan kişi veya tüzel kişi.
ABONE (MÜŞTERİ): BAYİ. ALOSES TELEKOM’un kullandığı alt yapı üzerinden hizmet sunduğu
kurumsal ve bireysel aboneleri ifade eder.

MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşmenin konusu; BAYİ, ALOSES TELEKOM’un sağladığı ve sağlayacağı servisler ile
ALOSES TELEKOM’a ait her türlü yazılım ve programları kullanarak son kullanıcıya
pazarlanmasını, ulaştırılmasını, dağıtımını ve satışı ile bu hizmetlere ait her türlü teknik destek,
kullanım desteklerini sağlamak amacıyla tam yetkili bayi olarak ataması hususunda, ALOSES
TELEKOM ile BAYİ arasındaki hak ve yükümlülüklerin tesisine ilişkin hüküm ve şartları ihtiva
etmektedir.

MADDE 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
Tarafların karşılıklı olarak hak ve yükümlülükleri aşağıda belirlenmiştir.

4.1

BAYİ, ALOSES TELEKOM’un kurumsal temsilcisi olarak, yukarıda 2. Maddede belirtilen
faaliyetlerinde ve aşağıdaki hususlarda ALOSES TELEKOM’un tebliğlerine, talimatlarına,
duyurularına , bildirmiş olduğu standart ve yönetmeliklere aynen riayet edecek ve herhangi
bir sebeple bunlara aykırı hareket etmeyecektir.

4.2

BAYİ, sadece ALOSES TELEKOM

tarafından kabul edilen ve onaylanmış hizmet ve

servisleri sunabilir.
4.3

BAYİ,

müşterinin, ALOSES TELEKOM’un bildirmiş olduğu yönetmeliklere ve duyurulara

göre;
a)

Bayi, ALOSES TELEKOM adına Abonelik Başvuru Formu ve Sözleşmesi ile Aloses
Sabit Telefon Hizmetleri Telefon/Sms Abonelik Sözleşmesi’ni imzalamaya yetkilidir.

b)

Abonelik sözleşmesini eksiz olarak doldurmak, aboneye, yasal yetkiliye veya yasal vekiline
imzalatmak ve sözleşmenin geçerliliği için gerekli olan ALOSES TELEKOM’un bildirdiği
abonelik evraklarını eksiksiz olarak temin ederek ALOSES TELEKOM’a ulaştırmak

c)

Abonenin lokasyonuna cihazların sevkini sağlamak.

d)

Cihazların kurulumunu ALOSES TELEKOM’un desteğiyle birlikte tamamlayarak abonenin
telefon santraline entegrasyonuda yapmak sureti ile çağrı yapılabilir durumda teslim etmeye
mükelleftir.

4.4

BAYİ, yapmış olduğu aboneliklere veya hizmetlere ait var ise ücretlerini, istenilen eksiksiz
ve doğruluğu kontrol edilmiş, evraklarla birlikte ve tebliğlere ve/veya duyurularda belirtilmiş
gönderim yolu ile ALOSES TELEKOM’a ulaştırmak zorundadır.

4.5

BAYİ, ALOSES TELEKOM’un hizmetlerindeki alt yapı ve standartlarına ilişkin yapacağı her
türlü değişikliğe uygun düzenlemeler yapmak zorundadır.

4.6

BAYİ, ALOSES TELEKOM tarafından sağlanan yazılımları, teçhizatları sadece ALOSES
TELEKOM’un gösterdiği şekil ve suretle ve ALOSES TELEKOM için kullanacaktır. Bunun
dışında BAYİ, ALOSES TELEKOM tarafından sağlanan tüm yazılımları başkaca hiçbir
şekilde kullanmayacaktır.

4.7

Bayi personeli ile birlikte ALOSES TELEKOM’un belirlediği yer ve zamanlarda verilecek
eğitim programlarına katılmak zorundadır.

4.8

BAYİ’ye, sisteminde kullanılacak kullanıcı adı, ekran şifresi ve ALOSES TELEKOM’un
sistemine giriş için gerekli kullanıcı kodu ve şifre, ALOSES TELEKOM veya ALOSES
TELEKOM tarafından yetkili kılınan kişiler tarafından verilecektir. BAYİ şifrelerini üçüncü
şahıslardan saklamakla yükümlüdür.

4.9

BAYİ, ALOSES TELEKOM’un verdiği donanım ve yazılımlara eklemeleri ve çıkartmaları
yapmayacaktır .

4.10

BAYİ, ALOSES TELEKOM’un yapacağı denetlemeler sonucunda yapacağı bazı ikaz,
uyulması zaruri önerileri ve tavsiyeleri dikkate alacağını, ikaz ve önerileri doğrultusunda
gerekli düzenlemeleri yapacağını peşinen kabul eder. Ayrıca, BAYİ denetim esnasında
ALOSES TELEKOM her türlü desteği ve kolaylığı göstermek zorundadır.

4.11

Bayii Servis Sağlayıcının göndereceği her türlü reklam ürününü, kendi iş yerinde gözle
görünür yerde sergileyecektir.

4.12

BAYİ, ALOSES TELEKOM’un imajına zarar verebilecek hiçbir pazarlama, reklam vb.
faaliyetlerine katılamaz ve ALOSES TELEKOM’un ismini kendi markasının bir parçası
olarak kullanmamak zorundadır. Kullanılan, tüm tescilli isim, marka, logo ve sloganlar direkt
ALOSES TELEKOM’un malıdır. BAYİ, ALOSES TELEKOM’un onayı olmaksızın yerel /
ulusal basın ve TV kuruluşlarına işbu sözleşme kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak
hiçbir konuda açıklamada bulunamaz.

BAYİ, ALOSES TELEKOM’un hiç bir zaman ve

biçimde işbu sözleşme ve ekleri ile belirlenmiş iş ve hizmetler dışında temsil edemez ve
icapta bulunamaz.
4.13

BAYİ, işbu sözleşmeye göre yürüteceği faaliyetlerine ilişkin ALOSES TELEKOM’un
isteyebileceği her türlü bilgi ve belgeyi hiç bir gecikmeye yol açmaksızın ALOSES
TELEKOM’a vermek zorundadır.

MADDE 5. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME :
5.1

ALOSES TELEKOM tarafından sunulan Hizmet’le ilgili ücret tarifesi aşağıdaki tabloda
belirtilmektedir. Bu fiyatlar sabit bir fiyat olmayıp, yapılan satışların azlığı veya çokluğuna
göre de birim fiyat değişebilmektedir.

5.2

Sözleşme’nin yürürlük süresi içerisinde servis sağlayıcıların tarifesinde herhangi bir nedenle
meydana gelecek değişiklikler, ALOSES TELEKOM tarafından önceden bildirime gerek
olmaksızın otomatik olarak BAYİ’ye yansıtılacaktır.

5.3

Ön ödemeli sistemde BAYİ, belirlenen tarife üzerinden hesaplanacak ücreti, ALOSES
TELEKOM’a peşin olarak ödeyecektir.

5.4

ALOSES TELEKOM, ön ödemeyi takiben 7 işgünü içinde fatura kesecektir.

5.5

KDV, ÖİV de dâhil ilgili dönemde yürürlükte olan her türlü resim, harç ve benzeri mali
yükümlülükler BAYİ tarafından karşılanacaktır.

LİSTE
FİYATI

ADET

0-1

DAHİLİ SANTRAL

100,00 ₺

65,00 ₺

0-2

DAHİLİ SANTRAL

150,00 ₺

100,00 ₺

0-5

DAHİLİ SANTRAL

200,00 ₺

135,00 ₺

0-10 DAHİLİ SANTRAL

250,00 ₺

165,00 ₺

KARŞILAMA ANONSU

100,00 ₺

75,00 ₺

10 TANE
ÜSTÜ

1000 TL
ÜSTÜ

SMS

0,0125 ₺

0,0100 ₺

SES (SABİT)

0,0500 ₺

0,0400 ₺

SES (GSM)

0,0700 ₺

0,0600 ₺

NORTEL IP TELEFON

150,00 ₺

125,00 ₺

100,00 ₺

LINKSYS SPA3000 ADAPTÖR

150,00 ₺

125,00 ₺

100,00 ₺

ÖZEL NUMARA (İSKONTO)

35%

MADDE 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH :
6.1

İşbu Sözleşmenin süresi imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) senedir. Taraflar sözleşmenin
bitmesine 1 (bir) ay kala sözleşmeyi sonlandırdıklarını yazılı şekilde bildirmedikleri takdirde
sözleşme, aynı şartlarla kendiliğinden birer yıllık süreler ile uzar.

6.2

BAYİ’nin ve/veya ortaklarının, bu sözleşme ile ortaya çıkan hakların, ALOSES
TELEKOM’un yazılı muvafakatını almaksızın başkalarına kısmen veya tamamen devir
etmesi halinde veya BAYİ’nin iflası, konkordato ilan etmesi, borçlarını ödemekte yasal
anlamda acze düşmesi halinde, ALOSES TELEKOM 1 (bir) gün önceden yapacağı bildirim
ile sözleşmeyi derhal feshedebilir.

6.3

ALOSES TELEKOM, herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman için, tazmin
yükümlülüğü altına girmeksizin işbu Sözleşmeyi bir ay önceden bildirimde bulunarak tek
taraflı olarak fesih edebilecektir. Böyle bir fesih halinde BAYİ’nin herhangi bir tazmin talep
hakkı olmadığı gibi, ALOSES TELEKOM 'in yükümlülükleri fesih tarihine kadar olan edimleri
ile sınırlıdır. Fesihten sonraki döneme ilişkin BAYİ’nin ödediği herhangi bir bedel var ise,
ALOSES TELEKOM söz konusu tutarı muaccel hale gelmiş borçlardan mahsup ve takas
yaptıktan sonra 15 (on beş) gün içinde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4

Taraflardan birinin işbu sözleşmenin esas hükümlerinden bir veya birkaçını ihlal etmesi
halinde, diğer taraf, ihlal eden tarafa, ihlali sona erdirmesi için ihtarname ile 15(on beş)
günlük düzeltme süresi verir. İhlal eden taraf söz konusu ihlale düzeltme süresi sona
erinceye kadar son vermez ise diğer taraf yazılı bildirim ile derhal işbu sözleşmeyi feshetme
hak ve yetkisine sahiptir. Anılan fesih BAYİ’ye hangi nam altında olursa olsun tazminat talep
hakkı vermez.

6.5

Sözleşmenin feshi ile birlikte, BAYİ’nin ALOSES TELEKOM’a ait ürünlerle ilgili her türlü
isim, marka, logo vb. enstrümanları kullanma hakkı sona erecektir.

6.6

BAYİ, isteyerek veya istemeyerek işbu sözleşme konusu işi ifa etmekten vazgeçer ise veya
vazgeçmek durumda kalır ise bildirimde bulunduktan 15 gün sonra sözleşmeyi feshedebilir.

6.7

ALOSES TELEKOM fesihe neden olan uygulamalardan, ilgili mevzuat ve düzenlemelerin
ihlalinden ötürü BAYİ’den tazminat talep edebilir.

6.8

BAYİ 6 ay arka arkaya yeni aktif abone yapmazsa, bayiliği 6. ayın sonunda ALOSES
TELEKOM tarafından fesih edilebilir.

6.9

BAYİ’nin işbu sözleşme kapsamında yapacağı her türlü sahte işlem ALOSES TELEKOM
tarafından sözleşmenin fesih sebebi olarak kabul edilebilecektir.

6.10

Sözleşmenin her ne suretle olursa olsun feshi halinde taraflar, sözleşmeden doğan borçları
ve cezaları diğer tarafa 15 gün içerisinde ödeyecektir. Bu durumda BAYİ, ALOSES
TELEKOM aboneliği için aracı olduğu veya abonelik hizmetleri verdiği aboneliklerle ilgili
hiçbir hak iddia edemez.

6.11

BAYİ’nin sözleşmeye konu işlemlerin yürütülmesi esnasında ve bu bayilik sebebiyle
ALOSES TELEKOM’un kamu kurumlarından veya mahkemelerden uyarı, ceza almasına
sebep olması bayiliğinin haklı fesih sebebidir.

6.12

Sözleşme feshedildikten sonra BAYİ aynı sektörde 2(iki) yıl faaliyet gösteremez.

MADDE 7. TİCARİ SIRLAR / GİZLİLİK :
7.1

Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri,
acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent,
telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve
tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali,
teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir. BAYİ’nin, ALOSES
TELEKOM hakkında öğrendiği her türlü ticari, mali ve benzeri bilgiler, gizli bilgi sayılır.
BAYİ, üçüncü kişiler tarafından yasal yollarla zaten bilinenler veya bilinebilecekler dışındaki
tüm bilgileri gizli tutmayı ve bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç olmak üzere ALOSES
TELEKOM’un yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı ve işbu
Sözleşme ile tespit edilen amaçlar dışında kullanmamayı, kullandırmamayı, kamuya
duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

7.2

BAYİ, personelinin ve kontrolü altında hizmet sunan kişilerin, işbu 7. Madde kapsamında
düzenlenen gizlilik ilkesine uygun davranmasını sağlamayı taahhüt eder. BAYİ, personelinin
ve kontrolü altında hizmet sunan kişilerin ihlallerinde, ALOSES TELEKOM

nezdinde

doğacak her türlü doğrudan ve dolaylı zararı tazmin edecektir.
7.3

BAYİ işbu Sözleşme ve içeriği hakkında yazılı ve görsel medyada açıklama yapamaz, işbu
Sözleşme ve içeriğini izinsiz olarak reklam ve/veya sair surette tanıtım aracı olarak
kullanamaz.

7.4

Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesini müteakip ALOSES TELEKOM
tarafından BAYİ’ye sağlanan tüm bilgi, belge ve ekipmanlar iade edilecektir.

7.5

İşbu sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi hali bu maddede yer alan
yükümlülüklerin sona ermesine sebep olmaz, Anılan yükümlülükler BAYİ tarafından verilmiş
bir bağımsız taahhüt olarak varlığını devam ettirecektir.

MADDE 8. BAĞLILIK ve SADAKAT / HAKSIZ REKABET / DEVREDİLEMEZLİK :
8.1

BAYİ, ALOSES TELEKOM adına yukarıda 2. Maddede belirtilen iş ve işlemleri ve ileride
ALOSES TELEKOM tarafından bildirilecek iş ve işlemleri ALOSES TELEKOM adına yapar
ve bu iş ve işlemlerde aracılık hizmeti verir. BAYİ, bu sözleşmeyi imzalamakla, sadece
ALOSES TELEKOM’un servis ve hizmetlerini satmak için aracılık hizmetlerinde bulunmak
ve ALOSES TELEKOM’un servis ve hizmetlerini sunmak zorunda olduğunu peşinen kabul
ve taahhüt etmiştir. BAYİ, başka bir servis sağlayıcının ürünlerini hiç bir suretle satamaz,
tanıtımını yapamaz, hizmet ve servislerini kendi şirketinde ve bağlı şirket kuruluşlarında
veremez.

8.2

BAYİ işbu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını hiçbir suretle üçüncü kişilere
devredemez. Sözleşme süresi boyunca BAYİ, sözleşmeyi tek taraflı bozarak başka bir
servis sağlayıcısı ile sözleşme akdedemez.

8.3

BAYİ’nin birden fazla ortaklı bir sermaye şirketi olması ve bu ortaklığın herhangi bir sebeple
bozulması veya sermaye paylarında değişikliğin oluşması halinde ALOSES TELEKOM işbu
sözleşmeyi hiç bir ihtara hacet kalmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda
ALOSES TELEKOM yapacağı değerlendirmeler ışığında, hangi ortakla ve/veya ortaklarla
ayrı ayrı olarak yeni ALOSES TELEKOM Bayilik Sözleşmesi akdedeceğini ya da işbu
sözleşmeyi aynı şartlar dairesinde devam ettirip ettirmeyeceğini münferiden tercih eder.

8.4

BAYİ’nin sermaye kontrolünde değişiklik oluşturacak biçimde, ALOSES TELEKOM yazılı
muvafakatini almaksızın hisselerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devretmesi
halinde ALOSES TELEKOM işbu sözleşmeyi hiç bir ihtara hacet kalmaksızın derhal
feshedebilir.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER :
9.1

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. Ekonomik krizler mücbir
sebep sayılmaz.

9.2

Mücbir sebep durumunun oluşması halinde Taraflar bir araya gelerek işbu Sözleşme’nin
devam, askıya alınma, fesih veya başka bir şekilde tasfiye şekillerini müzakere edecek olup
sorunun çözümü için ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerdir.

9.3

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. Borç ve yükümlülüklerini bu
şekilde yerine getirmeyen bir taraf, sözleşme’nin yüklediği sorumluluktan bir mücbir sebebin
varlığı iddiası ile kurtulamaz.

MADDE 10. VERGİ VE HARÇLAR :
İşbu Sözleşme’nin icap ettireceği masraf, harç vs. rüsum mükellefiyeti Bayi’ye aittir.

MADDE 11. FERAGAT :
Taraflardan herhangi birinin işbu sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat
ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.

MADDE 12. GEÇERSİZLİK :
Bu Sözleşme hükümlerinden biri veya birden fazlası herhangi bir sebeple geçersiz veya ifa
edilemez sayıldığı takdirde, bu ifa edilemezlik sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir.
Geçersiz veya ifa edilemez sayılan hüküm sözleşmeye hiç konulmamış gibi taraflarca geçersiz
sayılacaktır.

MADDE 13. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ :
Taraflar, kendi aralarında ortaya çıkan ve işbu sözleşme ile ilgili olan veya sözleşmenin ihlaliyle
bağlantılı herhangi bir ihtilaf ya da farklılığı mümkün olan en kısa sürede, iyi niyet kuralları
dâhilinde ve dostane şekilde çözümlemek için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerdir. Bu
yolla çözümlenemeyecek olan tüm ihtilafların çözümünde Bursa Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri
Yetkilidir. Taraflar, bu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, ALOSES TELEKOM’un usulüne
uygun tutulmuş defter ve kayıtlar ile bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı H.M.K. 193.madde
anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt
eder.

MADDE 14. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULAMA ESASLARI
14.1

İşbu Sözleşmenin tüm maddeleri birbirinden bağımsız işlem görür kabul edilmektedir ve
herhangi bir neden ile sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçı iptal edilmek durumunda
kalınırsa veya uygulanamaz ise, bu durum sözleşmenin tamamının iptali anlamına
gelmeyecektir. Böyle bir durumda, sözleşmenin tüm diğer maddeleri birbirinden ayrı geçerli
olacak ve işbu sözleşmenin yürütülmesi hususunda engel teşkil etmeyecektir.

14.2

13.2. ALOSES TELEKOM tarafından uygulamalara ilişkin işlemlerin prosedürleri ile ilgili
zaman zaman bildirilecek hususlar ve değişiklikler sözleşmenin eki olarak kabul edilecek ve
BAYİ tarafından aynen uygulanacaktır.

MADDE 15. TEBLİGAT :
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) işgünü içinde yazılı olarak bildireceklerdir. Yeni adres bildirilmediği taktirde eski adrese
yapılan tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir.

MADDE 16. KESİN DELİL :
BAYİ, işbu Sözleşme’den ve işbu Sözleşme’nin ifasından doğabilecek ihtilaflarda, ALOSES
TELEKOM’un ticari defter ve mali kayıtları ile her türlü bilgisayar kayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve
kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287. maddesi
anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 17. YÜRÜRLÜLÜK, SÖZLEŞME NÜSHALARI
Bu sözleşme 17 (onyedi) Maddeden oluşmakta olup ….../.…/201…. tarihinde 2 (iki) asıl nüsha
olarak tanzim edilmiştir ve tarafların usulüne göre yetkilendirilmiş olan temsilcileri imza altına
almışlardır. Bir asıl nüsha ALOSES TELEKOM’a,bir asıl nüsha ise BAYİ’ ye teslim edilmiştir.
Sözleşmeye ait damga vergisi BAYİ tarafından karşılanacaktır. BAYİ işbu sözleşmenin içeriğini
BAYİ olarak anladığını beyan ve kabul eder.

TARAFLAR
ALOSES TELEKOM HİZ.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.

