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1. Konu
1 İşveren Türk Yasalarına göre kurulmuş bir anonim şirkettir. İşveren, Yapay Zeka Destekli Sesli

Asistan’ın geliştirilmesi ve pazarlanması alanında faaliyet göstermektedir.

2 Partnerin ağı ve uzmanlığı göz önüne alındığında, Taraflar, Partner’in Plug-in ve onun özellikleri
olan görüntülü aramalar, standart ve özelleştirilmiş ses hizmetleri satışında (bundan sonra
Çözüm Satışları olarak anılacaktır) İşveren’e yardımcı olan bir temsilci olarak hareket ettiğini
kabul etmişlerdir.

3 Taraflar, bu konuyla ilgili varolan tüm sözlü ve yazılı anlaşmaların yerini alacak olan bu
sözleşmede (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), Partnerlik Sözleşmesi’ni
düzenleyen hüküm ve koşulları belirlemek istemektedir.

4 Bu Sözleşme’de atıfta bulunulan Konsol, gigaaa tarafından herhangi bir gigaaa hizmetinin ve
çözümünün oluşturulması amacıyla geliştirilen yönetim aracını açıklar.

5 Çözüm Aboneliği, Plug-in web sitesi ve gigaaa'nın abonelik hizmeti olarak sunduğu görüntülü
aramalar, standart ve özelleştirilmiş ses hizmeti gibi özelliklerini ifade eder.

6 Tam Komisyon, bir Acente’nin kazanabileceği maksimum %40 komisyon miktarını ifade eder.

7 Standart Komisyon, bir Bayi’nin ya da Acente’nin kazanabileceği %5 komisyon miktarını ifade
eder.

2. Partnerin Tayini

8 İşveren, Partner’i bağımsız münhasır olmayan ticari yüklenici olarak atar. Partner ayrıca
yalnızca İşveren'e bağlı kalmaz (Partner tarafından ikincil faaliyet).

9 Partner işbu vesile ile İşveren’e sosyal güvenlik bağlamında bağımsız bir temsilci olarak
hareket ettiğini, yani çalışan olarak sosyal güvenlik primlerine tabi olmadığını taahhüt eder.

10 Partner, İşvereni temsil ehliyeti kapsamında, İşveren'in işini geliştirecek, İşveren’e müşteriler
sağlayacak ve bu müşterilerin Çözüm Aboneliklerine kaydolmalarını temin edecektir.

11 Bu Sözleşme’nin süresi boyunca, Partner kendisini İşveren’in yetkili temsilcisi olarak sunma
hakkına sahiptir.

12 Partner, satış faaliyetlerini; coğrafi alan, satış fırsatları, kullanım durumları, ürünler ve
sektörlerle ilgili olarak İşveren'le koordine olarak yürütmekle yükümlüdür. İşveren, Partner’in
satış faaliyetleri ile ilgili yönlendirme hakkını saklı tutar. Özellikle (sınırlama olmaksızın) İşveren,
Partner’in belirli müşterilere yaklaşımını, belirli bölgelerde veya sektörlerde kullanım durumları
veya ürünlerle aksiyon almasını engelleme hakkına sahiptir.

13 Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm bir taraf olarak İşveren ve diğer taraf olarak Partner arasında
bir ortaklık, ortak teşebbüs veya istihdam ilişkisi oluşturmaz veya kurmaz.

3. Partnerlerin Yükümlülükleri

3.1 Genel Yükümlülükler

3.1.1 Sadakat Yükümlülükleri

14 Partner, İşveren'in yüksek menfaati için her zaman sadakat yükümlülüğü borcu altında hareket
edeceğini kabul ve beyan eder. Özellikle İşveren’i, işini, markasını, yönetim kurulu üyelerini,
çalışanlarını ve platformunu mevcut ve yeni Bayi usulüne uygun olarak tanıtmak ve temsil
etmek için elinden geleni yapacaktır.
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3.1.2 Rekabet Yasağı

15 Partner, İşveren’in çalışanı olan hiçbir kişiyi, doğrudan veya dolaylı olarak istihdam
etmeyecektir.

16 Bu madde uyarınca olan rekabet yasağı sözleşme süresince uygulanır.

3.1.3 Sır Saklama Yükümlülüğü

17 Partner ve İşveren, bu anlaşmanın öncesinde ve sırasında birbirlerinden gizli bilgi
alabileceklerini ve bu gizli bilgilerin gizli olarak kabul edildiğini ve yalnızca bu Anlaşma
amacıyla kullanılacağını kabul eder.

18 Hiçbir koşul altında, İşveren, işi, yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve/veya platformu
hakkındaki gizli bilgiler, hiçbir şekilde ifşa edilmeyecek veya kullanılamayacaktır.

19 Bu Sözleşme’nin öncesinde veya sırasında açıklanmış olmasına bakılmaksızın gizli bilgi terimi,
İşveren, müdürleri, memurları, çalışanları, bağlı kuruluşları, temsilcileri veya müşterileri
tarafından Bayi’ye sunulan gizli, özel ve/veya kamuya açık olmayan her türlü bilgi anlamına
gelir. Gizli bilgiler, platform, teknik bilgi, telif hakları, ticari sırlar, tasarımlar ve diğer fikri ve sınai
mülkiyet, finansal veriler, teknik veriler, kılavuzlar, talimatlar, bilgilendirme metinleri, ticari işler,
iş stratejileri, iş kavramlarını içermekle birlikte bunlarla sınırlı değildir, işletme işlemleri, fiyatlar
ve oranlar, kalkınma planları ve stratejileri, araştırma ve fizibilite çalışmaları da dahildir. Gizli
bilgiler yazılı, sözlü, elektronik veya başka bir biçimde verilebilir ve ifşa anında gizli olarak
belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın gizli olarak kabul edilir.

20 İşveren'in talebi üzerine, Partner, takip eden on gün içerisinde talep edilen tüm gizli bilgileri
İşveren'e iade edecektir.

21 Bu maddeye göre sır saklama yükümlülüğü, bu anlaşmanın süresi boyunca geçerlidir ve
süresiz olarak yürürlükte kalır.

3.2 Tanıtım

22 Partner ve İşveren'in birbirleri adına hareket etme yetkisi olmayacaktır. Bu işbirliğinin amacı,
diğer taraf adına hareket etmeye gerek kalmadan İşveren'in markasını ve şirketini
güçlendirmek ve tanıtmaktır.

3.3 Alt Sözleşme ve Borcun Naklinin Yasağı

23 Partner, İşverenin önceden yazılı izni olmaksızın, herhangi bir alt temsilci ile çalışmayacak veya
bu Sözleşme kapsamındaki görevlerinin tamamını veya bir kısmını herhangi bir üçüncü şahsa
devretmeyecektir.

3.4 Partner’in Genel Raporlama Yükümlülüğü

24 Partner, herhangi bir satış faaliyeti ile bu sözleşmeyi veya bundan kaynaklanan ticari faaliyeti
etkileyebilecek diğer olay veya durumları yazılı olarak rapor edecektir. Bu rapor, her takvim
ayının bitiminden itibaren 14 gün içinde yazılı olarak sunulmalıdır.

4. Partnerlik Statüleri

4.1 Bayilik

25 İlk kez kayıt olduktan sonra gigaaa partneri olursunuz ve durumunuz Bayi olur. Davet
bağlantınızla gigaaa aboneliği imzalayan her müşteri için % 5 komisyon alırsınız.
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4.2. Acente

26 Acente’ler, tüm projeleri yürütme ve %40 komisyon kazanma hakkına sahiplerdir. Onaylanmış
bir Acente olmak için gigaaa ekibine başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru
onaylandığında, statü “Bayi”den “Acente” olarak değişecektir.

5. Partnerlik Komisyonları

5.1. Standart ve Tam Komisyon

27 Partner’den kaynaklanan Çözüm Aboneliklerine ilişkin olarak, İşveren Partner’e Standart veya
Tam Komisyon ödeyecektir. Her bir Çözüm için güncel Abonelik maliyetleri
http://partnerships.gigaaa.com adresinde bulunabilir.

28 Standart ve Tam Komisyon, takvim ayı boyunca Çözüm Abonelikleri için İşveren tarafından
müşterinin tamamen uyumlu olup olmadığına bakılmaksızın, fiilen alınan toplam Aylık Gelirin
yüzdesi olarak hesaplanır. Her takvim ayı, bu tür standart ve tam komisyonu hesaplamak için
ayrı bir muhasebe birimi oluşturulur. Standart Komisyon Oranı %5'tir. Tam Komisyon Oranı
%40’tır.

29 Standart Komisyon, son müşteriye bir Çözüm satmak amacıyla bir BT danışmanı veya Dijital
Acente kullandığında Bayi tarafından kazanılır. Bahsi geçen BT danışmanı veya Dijital Acente
gigaaa çözümünün tamamen uygulanmasından sorumludur ve %40 tam komisyon kazanır.
Bayi ise %5 standart komisyon kazanır.

30 Tam Komisyon, yalnızca Acente tüm satış sürecinin, uygulama sürecinin sahibi olduğunda ve
İşveren tarafından BT danışmanı veya geliştirme asistanlığı gerektirmiyorsa kazanılabilir. Tam
Komisyon daha sonra Standart Komisyonun yerini alır ve Acente %40 komisyon kazanır.

Standart Komisyon örneği: Bayi, her biri 399 TL tutarında 20 tane “Standart” Abonelik satar. Bu
satışlardan Toplam Aylık Gelir 7,980 TL’dir, yani İşveren tarafından Bayi’ye 399 TL ödeme yapılır.

Tam Komisyon örneği: Acente, her birinin maliyeti 399 TL tutarında 20 tane “Standart” Abonelik satar ve
tam uygulamasını yapar. Bu satışlardan Toplam Aylık Gelir 7,980 TL’dir, yani İşveren tarafından Acente’ye
3,192 TL ödeme yapılır.

Bayi ____________________________________________%5 Standart Komisyon alır.
Bayi Adı

Acente________________________________________%40 Tam Komisyon alır.
Acente Adı

31 İşveren, her takvim ayının sonundan itibaren 30 gün içinde ilgili müşteriden aldığı gelirler
hakkında aylık bir rapor gönderecektir. İşveren'in raporunun, Bayi tarafından onaylanması ve
İşveren tarafından alınan Bayi’nin faturası üzerine, Standart Komisyon 15 iş günü içinde
İşveren tarafından ödenecektir.

5.2. Komisyonların Genel Hükümleri

32 Burada belirtilen komisyonlara ek olarak, Partner, bu Sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında
Partner tarafından yapılan herhangi bir masraf ve giderin tazmin edilmesi hakkına sahip
olmayacaktır. Partner münhasıran komisyon ödemeleriyle tazmin edilecektir.

http://partnerships.gigaaa.com
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33 Partner’in gigaaa veya gigaaa çözümlerini gerçek değerinin dışında satması veya yanlış
tanıtması ya da bu sözleşmeyi herhangi bir şekilde ihlal etmesi durumunda, İşveren, Partner’in
gelecekteki herhangi bir Tam Komisyon ya da Standart Komisyonuna karşı ortaya çıkan
talepleri reddetme hakkını saklı tutar.

34 Partner’in İkincil bir faaliyet sırasında İşveren adına bir temsilci olarak hareket ettiği ve
Partner’in diğer yöneticiler için çalışmasına izin verildiği göz önünde bulundurulduğunda,
Partner, bu Sözleşme kapsamında, performans göstermesinin engellenmesi halinde kazanç
kaybı için tazminat alma hakkına sahip değildir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

35 Bu Sözleşmenin amacı doğrultusunda, fikri mülkiyet hakları, patent, telif hakkı, ticari marka,
ticari sır, veri tabanı koruması veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında veya bunlarla ilgili
olarak şimdi veya bundan sonra var olan veya başka bir şekilde verilen, uygulanan veya başka
bir şekilde mevcut olan tüm tescilli ve tescilsiz hakları ifade eder. Mülkiyet hakları yasaları ve
dünyanın herhangi bir yerindeki tüm benzer veya eşdeğer haklar veya koruma biçimlerini
(“Fikri Mülkiyet Hakları”) ifade eder.

36 İşbu Sözleşme konusu olan teknoloji, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu ve sair Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku mevzuatı kapsamındaki, tüm fikri
mülkiyet hakları, en geniş şekliyle gigaaa International S.A.’ya aittir. gigaaa International S.A.,
burada belirtilen konu ile ilgili olan ve yalnızca Bayi tarafından oluşturulmamış veya yasal
olarak edinilmemiş tüm Fikri Mülkiyet Haklarının (yukarıda tanımlandığı gibi) tek ve münhasır
sahibi olarak kalacaktır. Özellikle, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Bayi'nin İşveren'in, web
sitesinin, Konsolun veya veritabanlarının faaliyeti ile ilgili hiçbir Fikri Mülkiyet Hakkı
olmayacaktır.

37 Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Partner, söz konusu kullanımın İşveren tarafından
önceden onaylanması koşuluyla, (yalnızca) Sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmek için
İşveren'in markalarını, ticari adlarını ve logo tasarımlarını kullanma hakkına sahiptir. Bu
Sözleşmenin feshi üzerine, Temsilci bu tür kullanımı derhal durdurur.

38 Bayi, logo tasarımları gibi kendi markasının tanıtımını, İşveren'le işbirliği (örn. satış materyalleri)
içerisinde yapma hakkına sahiptir. Bu tür bir tanıtım İşveren ile önceden koordine bir şekilde
yürütülmelidir, İşveren'in faaliyetlerini ve Fikri Mülkiyet Haklarını olumsuz yönde etkilememelir.

7. Tazminat ve Sorumluluk

7.1. Genel

39 Partner işbu Sözleşme’ye aykırı her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı işverenin maruz
kalacağı her türlü maddi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

40 Ayrıca, Partner işbu sözleşmeye aykırı her türlü işlem ve eylemlerinden dolayı işverenin üçüncü
taraflara karşı üstleneceği herhangi bir sorumluluğun tamamını da tazminle yükümlüdür.

8. Kişisel Verilerin Korunması

41 Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; Veri Sorumlusu
sıfatıyla, kişisel verisi işlenen gerçek kişiden edindikleri tüm kişisel verilerin ve Tarafların
yetkilileri, paydaşları, çalışanları ile sair 3. kişilerinden edindikleri tüm kişisel verilerin, işleme
amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza
edileceğini, Kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile
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paylaşılabileceğini, KVKK’nun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurt içinde veya yurt dışında
üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da
sayılan sair şekillerde işlenebileceğini beyan ederler.

9. Yürürlüğe Girme ve Sözleşmenin Feshi

9.1. Yürürlüğe Girme ve Olağan Fesih

42 İşbu sözleşme, her iki tarafça usulüne uygun olarak imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve altı
aylık bir ilk deneme süresi boyunca yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri tarafından,
deneme süresinin bitimine göre bir aylık bir ihbar süresince yazılı olarak feshedilmediği sürece,
sözleşme süresiz olarak değişmeden devam edecektir.

43 Yukarıda belirtilen ilk deneme süresinden sonra, Taraflardan herhangi biri, her takvim ayının
sonunda iki aylık bir bildirim süresi ile bu sözleşmeyi feshedebilir. Fesih bildirimi yazılı olacaktır.

9.2. Olağanüstü Fesih

44 Taraflardan her biri, haklı bir gerekçenin mevcudiyeti halinde yazılı bildirimde bulunmak
suretiyle sözleşmeyi derhal feshedebilir.

45 Taraflar, aşağıdaki durumların tek başına erken feshin haklı gerekçeleri olarak görülmemeleri
gerektiği konusunda hemfikirdirler:

45.1 Bir Tarafın iflası, moratoryumu veya yediemin tasfiyesi veya bir Taraf ile alacaklıları
arasındaki herhangi bir konkordato;

45.2 6. maddenin herhangi bir ihlali (Fikri Mülkiyet Hakları);

45.3 Madde 3.1'in herhangi bir ihlali (Genel Yükümlülükler).

10. Son Hükümler

10.1 Sözleşmenin Bütünlüğü

46 İşbu sözleşme, Taraflar arasında konuyla ilgili tek sözleşmeyi oluşturacak ve Tarafların bunlarla
ilgili diğer tüm önceki sözleşmelerinin veya anlaşmalarının yerini alacaktır.

10.2 Değişiklikler

47 Taraflarca imzalanmış yazılı bir beyan dışında işbu sözleşme veya sözleşmenin herhangi bir
hükmü değiştirilemez, tashih edilemez, feshedilemez, çıkartılamaz. Bu kural, bu maddede
yapılan değişiklikler için de geçerlidir.

10.3 Sözleşmenin Devri

48 Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafların önceden yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki hak
ve yükümlülüklerinin tamamını veya herhangi bir kısmını devretme hakkına sahip olmayacaktır.

10.4 Bölünebilirlik Şartı

49 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz hale gelmesi
durumunda, geri kalan hükümlerin şartlarına uygun olarak bölünebilir ve uygulanabilir olduğu
kabul edilmelidir. Mümkün mertebede geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz bir hüküm,
mümkün olduğunca benzer ve geçerli bir hükümle değiştirilmelidir.
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10.5 Uyuşmazlık

50 Uyuşmazlık halinde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Uyuşmazlıkların
çözümünde Akıllı Asistan ve Yazılım kayıtları kesin ve münhasır delil teşkil edecektir.

51 Sözleşme dili Türkçe’dir ve uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur. Sözleşme’nin başka bir dile
çevrilmesi durumunda, Türkçe metin ile diğer metin/metinler arasında çelişki bulunursa, Türkçe
olan metin geçerli sayılacaktır.

10.6 Tamamlayıcı Hüküm

52 Bu Sözleşme, her biri orijinal olarak her iki tarafça (her bir Taraf için bir tane) imzalanacak, her
biri tüm ekleri ile birlikte bir orijinal sözleşmeye sahip olacak ve aynı amaca hizmet edecektir.

(İmzalar takip eden sayfaya atılacaktır)
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İşveren:

gigaaa Türkiye

Akıllı Asistan Yazılım Teknolojileri San. Tic. AŞ.

Yer ve Tarih:

____________________________________

N. Banu Demiröz

Genel Müdür

Partner:

_______________________________________________

İmzalayan Kişi / Şirket Adı

_____________________ _____________________

Yer Tarih

_____________________________________

İmza

_____________________________________

Pozisyon


