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4UNIT SYSTEMS INTEGRATION TR-WEBHOSTING BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 
 
 
4Unit Systems Integration - TR-Webhosting (Bundan böyle 'TR-Webhosting' olarak anılacaktır) , ile 
BAYİ aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır.  
 
1- ) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  
 

a- "TR-Webhosting"  
4Unit® Systems Integration TR-Webhosting 
TR-06460 Şehit Cevdet Özdemir Mah. 201. Sk. 2/6 Öveçler - ÇANKAYA - ANKARA - TÜRKİYE 
Tel : +90 312 482 35 12 
Faks: +90 312 482 35 52 
 
4Unit® Systems Integration TR-Webhosting 
D-86167 Am Mittleren Moos 48 Augsburg - Germany 
Tel : +49 821 74 77 720 
 
(Bundan böyle ' TR-Webhosting ' olarak anılacaktır) ,  

 
b- "BAYİ" 
TR-Webhosting'de hazır bulunan web siteleri için barındırma hizmeti, alan adı tescil hizmeti ile 
yönetimi , sunucu kiralama, mail bulundurma ve alan adı yönlendirme konularında ve talebe 
bağlı diğer tüm hizmetlerden satın almak yada kiralamak isteyen gerçek kişiler veya tüzel 
kişilerdir. Kişi/Kuruluş, Adres Bilgileri Madde 14’te yer alacaktır. 
(bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır)  
 

2 -) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ  
 

Taraflar yapılmış olan hizmet sözleşmesiyle ilgili her türlü tebligat için sipariş formunda 
belirtilen elektronik posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt 
etmişlerdir. 
 
Yapılan her türlü tebligat tebliğ edilmiş kabul edilecektir ve işbu adreslere ait değişiklikler diğer 
tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli tebligat adresi olarak kabul edilecektir.  
İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-posta kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim 
aynen geçerli olup, e-posta'nın gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa 
ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlarından peşinen feragat ederler.  
 
Sözleşme sırasında verilen elektronik posta adresine TR-Webhosting her türlü bilgi, yazı, ihtar, 
ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, borç/alacak ekstresı gönderebilir.  

 
3-) AÇIKLAMA :  
 

TR-Webhosting ile BAYİ arasında aşağıda maddeler halinde düzenlenmiş olan hükümler 
uyarınca sunucu kiralama, web sitesi bulundurma, alan adı tescil hizmeti ile yönetimi , mail 
bulundurma ve alan adı yönlendirme ve isteğe bağlı diğer hizmetlerin sağlanması konularında 
anlaşmaya varılmıştır  

 
4-) YAPILAN SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ  
 

BAYİ bu başvuru sözleşmesini imzalayarak faks yoluyla TR-Webhosting’e ulaştırdıktan sonra en 
az bir adet kiralık sunucu alması gerekmektedir. Bu işlemi , http://www.tr-webhosting.com 
adresinde açıklamaları ile birlikte sunulan hizmetlerden seçerek siparişini vermesini müteakip 
yaptığı ödemenin TR-Webhosting' e ulaşmasıyla birlikte sözleşme yürürlüğe girecektir.  
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5-) KİRALIK SUNUCU FİYATLARI VE PUANLAMALAR 
 

Bayilerimiz aşağıda bulunan tablolardaki puanlamalara göre fiyat avantajlarından 
yararlanabileceklerdir. 
 

Puan Miktar ($) 
1 Puan 50$ 

Örnek Hesaplama 
7 Puan * 50$ = 350$ 

 
• BAYİler direk satış fiyatı üzerinden aşağıda bulunan tabloda ki puanlamalar sayesinde 

paylarını alacaklardır. Puanlamalar 8 sunucudan itibaren eşitlenmekte ve daha fazla 
sunucu miktarında ise artı puan olarak bayinin hesabına yazılmaktadır. Puanlamalar 
sunucunun kesin kiralanmasından sonra bayinin hesabına aktarılacaktır. 

 

Adet(Sunucu) Puanları 
1 Adet 0 Puan 
2 Adet 2 Puan 
3 Adet 3 Puan 
4 Adet 4 Puan 
8 Adet 8 Puan 
16 Adet 17 Puan 
32 Adet 34 Puan 
64 ve daha fazla 68 Puan 

 

Kurulum Bayiler için %50 indirim 
35$ 17,5 $ 

 
 
6-) ÖDEMENİN YAPILMASI 
 

Ödeme iki türlü gerçekleşmektedir. 
a-) Havale/eft 
b-) Mail Order 
c-) Kredi Kartı 
Ödemenin havale/eft ile yapılması halinde BAYİnin yapmış olduğu havale/eft 'ye ilişkin dekontu 
TR-Webhosting 'e fakslaması veya yapmış olduğu ödemeyi http://www.tr-webhosting.com 
adresinden teyit bildirim formu aracılığı ile TR-Webhosting'e bilgi vermesi gerekmektedir.  
 
Ödemenin Mail-Order kredi kartı ile yapılması halinde ise BAYİ mail order formunu imzalayarak 
faks veya e-posta yoluyla TR-Webhosting 'e ulaştırmak zorundadır.TR-Webhosting tarafından 
mail order veya kredi kartı ile ödemelerin tahsilinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 
 
Ödeme dekontunun iletilmemesi veya ödeme bilgisinin TR-Webhosting'e ulaştırılmaması veya 
tahsilatın gerçekleşememesi durumunda oluşabilecek aksaklıklardan BAYİ sorumlu 
bulunmaktadır. 
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7-) SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLECEK HİZMETLER  
BAYİ tarafından siparişi verilen hizmetin ücretinin tahsil edilmesinin ardından TR-Webhosting aşağıda 
belirtilen hizmetleri ürün kategorilerine göre sağlayacaktır.  

a. Kiralık Sunucu: 
Kiralık sunucularda yönetim tamamen BAYİye veya BAYİ müşterisine aittir. BAYİ sunucu 
üzerinde ki tüm çalışmalardan ve yönetiminden tamamen kendisi sorumludur. Sunucunun 
hazırlanması 2 ila 4 iş günü sürebilir(Test sunucularının hazırlanması yoğunluğa bağlı olarak 
daha fazla zaman alabilir). Sunucu hazırlandıktan sonra, sunucu hakkında ki bilgiler 
http://www.tr-webhosting.com adresinde Bayi’ye ait bölümde yer alacaktır. Bu bilgiler 
sunucuya ait teknik bilgilerden, erişim bilgilerinden ve erişim şifrelerinden oluşmakta ve 
sunucunun ilk yüklenmesinde otomatikman verilmektedir. Bu bilgiler sunucu üzerinden bayi 
tarafından en kısa sürede güncellenmek zorundadır.  
 

8-) BAYİNİN SORUMLULUKLARI 
 

 
a. TR-Webhosting 'den hizmet almaya başlayarak sözleşme maddelerini kabul etmiş olan 

BAYİ'nin web sitesinin yayınlanması, elektronik posta hizmetinden faydalanması ve diğer 
hizmetleri kullanması ile ilgili olarak Internet ya da sistem içerisinde yer alan veya alacak 
kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak tüm taleplerin muhatabının kendisi olacağını ve bu 
nedenle TR-Webhosting 'in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ilk yazılı talepte 
ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

 
b. TR-Webhosting , bulundurulan dosyaların doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği 

konusunda BAYİ tarafından hiç bir zaman sorumlu tutulamaz.  
 

c. BAYİ, gerek TR-Webhosting 'e vermiş olduğu bilgilerin gerekse bu Sözleşmede belirtilen 
bilgilerin doğruluğunu kabul eder. Aksi takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk 
BAYİ'ye ait olacaktır. 

 
d. BAYİ 'ye ait dosyaların bulundurulması herhangi bir üçüncü şahıs haklarını ihlal etmesi 

durumunda, BAYİ tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını, TR-Webhosting 'in böyle 
bir ihlalden doğacak her türlü maddi ve manevi zararını derhal tazmin etmekle yükümlü 
olduğunu kabul ve beyan eder.  

 
e. BAYİ; TR-Webhosting 'in sunucularda barındırılan dosyaların üretilmesine hiçbir katkısının 

bulunmadığını ve söz konusu içerik hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını kabul, beyan ve 
taahhüt eder.  

 
f. BAYİ, hiçbir şekilde TR-Webhosting 'in sunucuları üzerinden SPAM (Toplu Email 

Gönderme) yapamaz. BAYİ bu tür bir SPAM yaptığı takdirde birinci seferde yazılı olarak 
uyarılır, SPAM tekrarlanması halinde BAYİ'ye verilen hizmet geçici olarak durdurulur. 

 
g. BAYİ, işbu sözleşme hükümlerinin yanında TR-Webhosting 'in www.tr-webhosting.com 

adresinden ulaşılabilen ve TR-Webhosting tarafından tek taraflı olarak, önceden 
bildirmeksizin güncellenebilen servis kurallarını belirli dönemlerde mutabık kurallara aynen 
riayet etmekle mükelleftir. Aksi halde, hiçbir maddi ve/veya manevi talep de 
bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
h. BAYİ, TR-Webhosting 'e ait sunucularda kullanımına açılan servisleri diğer internet 

kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini 
engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak 
için kullanamaz.  

 
i. Kayıt Şartları: TR-Webhostinge kaydolmanız halinde 

 
1. Kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel 

bilgiler vereceğinizi, 
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2. Bayi bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz. TR-
Webhosting, bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. 
Eğer bir firmayı/kurumu temsilen BAYİ oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz 
firma/kurumu bağlamaktadır. 

 
3. Kayıt sırasında size bir kullanıcı adı ve şifre verilmektedir. Kayıt işlemi 

tamamlanınca bu kullanıcı adı ve şifrenin sizin izniniz olmaksızın kullanılması 
durumunda TR-Webhostingi uyarmak zorundasınız. Siteyi ziyaret ettikten sonra 
browserı kapayarak siteden çıkmak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu paragraftaki 
maddelere uyulmamasından ötürü kaybedilen veya değiştirilen bilgiden TR-
Webhosting sorumlu değildir. 

 
4. BAYİ TR-Webhosting sitesinin ve bu site üzerinden yapılan ticari işlemlerini 

işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; 
sistemimizdeki geri bildirim mekanizmasını bozmamakla; site üzerinde hiç bir 
bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir yöntemle 
kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür. 

 
j. BAYİ hiçbir şekilde TR-Webhosting 'e ait sistemlerin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde 

ve uygulamalarda bulunamaz.  
k. Kiralanmış sunucuların tüm bakım ve yönetimi BAYİ veya BAYİ müşterisine aittir. 

 
 

9-) TR-Webhosting 'İN SORUMLULUKLARI  
 

a. BAYİ ile yapılan sözleşme TR-Webhosting 'e hiçbir şekilde, BAYİlere ait dosyaları 
denetleme yükümlülüğü getirmemektedir.  

 
b. TR-Webhosting , Internet üzerinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu, güncelliği veya 

geçerliliğini taahhüt etmediği gibi, BAYİnin bu nedenle veya internet üzerinde kaybolan, 
değişen veya eksik iletilen bilgilerinden dolayı uğrayacağı zararlar nedeniyle hiç bir şekilde 
sorumlu tutulamaz.  

 
c. BAYİ'nin Internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan 

TR-Webhosting sorumlu değildir.  
 
 
10-) TR-Webhosting 'İN YETKİLERİ  
 

a.  BAYİ, TR-Webhosting 'e ilettiği kurumsal bilgilerin; faturalama, ilişki kurma ve BAYİ 
destek hizmetlerinde kullanımı için TR-Webhosting 'i yetkili kılmıştır.  

 
b. TR-Webhosting , BAYİ'nin hizmet bedelini zamanında ödememesi üzerine her hizmet tutarı 

üzerinden %2 gecikme zammı isteyecek ve bir ihtar yazısı kendisine iletilecektir. En fazla 3 
kez ihtar yazısı BAYİye iletilecek ve bu ihtar yazıları 3 hafta ( 21 gün YAZI İLE 
YİRMİBİRGÜN) ara ile kendisine yazılı ve e-posta aracılığı ile bildirilecektir. Gönderilen her 
ihtar döneminde gecikme zammı hizmet tutarı üzerinden %2 oranında katlanarak BAYİden 
talep edilecektir. Gecikme zamlarının toplamı %6'dan fazla olmayacaktır. TR-Webhosting 
aksi takdirde BAYİye sunulan hizmeti durdurarak T.C. Yasaları çerçevesinde kanuni 
işlemlerin başlatılması hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda oluşacak tüm masrafları iş bu 
sözleşme ile BAYİ kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Hizmeti geçici olarak durdurulan 
BAYİ, ödemesini yaparak tekrar hizmet talebinden bulunması halinde hizmetin kendisine 
tekrar sunulabilmesi için yapılacak çalışmalara ait masrafları karşılamak zorundadır. Bu 
masraflar güncel olarak TR-Webhosting internet sayfası www.tr-webhosting.com 
adresinden öğrenilebilir. 

 
c. TR-Webhosting 'in işbu sözleşmede zikredilen haklarını belirtilen sürelerde kullanmaması 

hiçbir suretle feragat olarak nitelendirilemez . 
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11-) GENEL HÜKÜMLER  
 

a. TR-Webhosting olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılıkta ve 
işlerlikte bir servis verecektir, bununla beraber gecikmelerden doğabilecek bilgi 
kayıplarından, veya BAYİ'den kaynaklanan hatalı iletimlerden, TR-Webhosting 'in kontrolü 
dışındaki arızalardan dolayı TR-Webhosting sorumlu tutulamaz. 

 
b. BAYİ, TR-Webhosting ile gerçekleştireceği işlemlerde TR-Webhosting 'e gitmeden ve 

işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için e-posta( destek@tr-webhosting.com ) veya faks 
ile talimat vermeyi ve TR-Webhosting tarafından kendisine yapılacak bildirimlerin e-posta 
veya faks ile yapılmasını kabul eder. BAYİ'nin TR-Webhosting ile Internet üzerinde 
yapacağı her türlü işlemler, sözleşmeler, ile bunlara ilişkin her türlü talimatlar işbu 
sözleşme kapsamındadır. 

 
c. BAYİ, e-posta veya faks ile talimat iletilmesi ve bildirimlerin yapılmasından doğacak bütün 

sonuçları peşinen kabul etmiştir. BAYİ, TR-Webhosting 'in işbu Sözleşme ile kendisine 
sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir. BAYİ'nin TR-
Webhosting 'e talimat iletmede kullanacağı ve TR-Webhosting 'in bildirimlerini yapacağı e-
posta adresi ve faks numarası TR-Webhosting 'e bildirdiği şekilde olup doğruluğunu 
taahhüt eder. Değişiklik olduğu takdirde, BAYİ yeni adres ve numaraları derhal TR-
Webhosting 'e bildirecektir. 

 
d. TR-Webhosting , BAYİ'nin e-posta veya faks ile talimatını aldığında; gönderilecek yazılı 

teyidi beklemeksizin talimatın gereğini yerine getirecektir. Ancak, TR-Webhosting herhangi 
bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre e-posta veya faks ile iletilen talimatı yerine 
getirmekten imtina etme hakkını saklı tutar. 

 
e. TR-Webhosting 'in ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı 

gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunun aksini iddia eden BAYİ, ispat külfeti altındadır. 
 

f. BAYİ, işbu Sözleşmenin uygulanmasında ve Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda TR-
Webhosting 'in defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması 
durumunda elindeki telefon kayıtlarının, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin TR-
Webhosting ile BAYİ arasındaki ilişkilerde müstenit aranmaksızın teyit edilmiş olsun veya 
olmasın kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder. 

 
 
12-) FESİH HAKKI  

Normal şartlarda BAYİ tarafından alınan hizmet süresinin bitmesine en az 4 ay kala, BAYİ 
sözleşmeyi TR-Wbhosting’e yazılı beyan ederek tek taraflı fesh etme hakkına sahiptir.  
TR-Webhosting , BAYİ'nin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiğini 
ve/veya gereği gibi yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, her zaman bir süreyle bağlı 
olmaksızın Sözleşmeyi tek yanlı ve tazminatsız olarak BAYİ'ye bildirimde bulunmak suretiyle 
feshetmeye, hizmeti durdurmaya veya askıya almaya yetkilidir.  
 
• Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri  

Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda ANKARA Mahkeme ve İcra 
Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.  
 

• Uygulanacak Hükümler  
İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki 
hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TR-
Webhosting 'in defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi 
anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 
Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen TR-Webhosting kayıtlarının usulüne 
uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
 

• Gizlilik  



4UNIT SYSTEMS INTEGRATION TR-WEBHOSTING BAYİİLİK SÖZLEŞMESİ Sayfa 6 / 6 
 

BAYİ, kendisine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik 
formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi 
ve hedefler, veri, know - how , tasarım, yazılım, BAYİ listesi ve benzeri belgeleri 
içerir.) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere 
aktaramayacaktır. Özel bilgiler BAYİ tarafından gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz 
kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemleri alacaktır. Aksi 
taktirde doğacak zararın tazmini esastır. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu 
madde yürürlükte kalacaktır. 
 

13-) HİZMET ŞARTLARI  
BAYİ hizmet şartlarını ve buna uygun olarak yapacağı ödemelerinin şeklini, TR-Webhosting 
tarafından e-posta ile BAYİye gönderilen ve/veya TR-Webhosting 'in www.tr-webhosting.com 
adresindeki sitesinde satın alma ,hizmet uzatma veya yenileme alanında beyan edilen 
yöntemlerden birini seçmek suretiyle belirleyecektir. 
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14-) BAYİ hakkında Kişi/Kuruluş/Adres Bilgileri 
 
Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi 
 
Kuruluş 1  
Yetkili Adı, Soyadı  
Yetkili Pozisyonu  
Cadde  
No  
Posta kodo  
Mahalle/Semt  
İlçe  
İL  
Telefon  
Faks  
E-Posta  
İnternet  
Vergi Dairesi  
Vergi No  
 
Tahmini Bilgiler 2 
Tahmini bilgiler istatistik amaçlı olup, BAYİ bu bilgilerden kesinlikle sorumlu değidir. Ayrıca bu tahmini 
bilgiler BAYİLİK için bir değerlendirme kriteri ve/veya BAYİ’yi bağlayıcı bir bilgi değildir. 
 
Yıllık kiralayabileceğiniz sunucu 
miktarı 

 1 ile 50 Adet   51 ile 100 Adet 
 101 ile 250 Adet   251 ile 500 Adet 
 501 ile 750 Adet   751 ile 1000 Adet 
 1001 ve daha fazla 

Yıllık satabileceğiniz hosting 
miktarı 

 1 ile 50 Adet   51 ile 100 Adet 
 101 ile 250 Adet   251 ile 500 Adet 
 501 ile 750 Adet   751 ile 1000 Adet 
 1001 ve daha fazla 

Yıllık alan adı tescil ve/veya 
transfer miktarı 

 1 ile 50 Adet   51 ile 100 Adet 
 101 ile 250 Adet   251 ile 500 Adet 
 501 ile 750 Adet   751 ile 1000 Adet 
 1001 ve daha fazla 

 
İşbu sözleşme 14 Madde'den ibarettir ve kayıt tarihinde başlar, fesih edilinceye kadar 
geçerlidir.(Tahmini bilgiler istatistik amaçlı olup BAYİ’nin sorumluluğu sayılmaz.) 
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         (Kişi/Kuruluş Ünvanı) 
 
 
 
 
 
__________________________________  _____________________________________ 
Tarih, Ad ve Soyad, İmza/Kaşe    Tarih, Ad ve Soyad, İmza/Kaşe 

                                            
1 Eğer bayilik isteyen kişi ise bu alana adınızı ve soyadınızı yazınız. 
2 Tahmini bilgiler sadece istatistik amaçlı olup bayilik için yapılan başvuruda değerlendirme kriteri 
değildir. 
3 Lütfen bu alana kişi/kuruluş ünvanını yazınız. 


