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VERİMOR SES HİZMETLERİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
Verimor Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan sonra “Verimor” olarak anılacaktır.)
Adres: Emniyettepe Mah. Selam Sok. No:52 Eyüp/İSTANBUL
Tel: 0850 532 00 00

Faks: 0212 320 50 72

E-Posta: info@verimor.com.tr

…………………………………………...................................................................... bundan sonra “İş Ortağı” olarak anılacaktır.
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………….…….…….
Tel: .............................................. Faks: ………………….……………... E-Posta: ………………….……………………………..

İş Ortağı’nın Verimor’a kazandırdığı müşteriler “Abone” olarak anılacaktır.
İş bu sözleşme 9 ana maddeden ibaret, yukarıda belirtilen taraflar arasında ...……/……/……… tarihinde ve aşağıda belirtilen
şartlarda imza altına alınmıştır. Adres değişikliği yazılı olarak tebliğ edilmediği sürece her türlü tebligat bu sözleşmenin
Madde 1’de yer alan tarafların adreslerine yapılacak ve bu halde geçerli bir tebliğin hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
MADDE 2 – KONU
İş bu sözleşmenin konusu; “İş Ortağı” nın “Verimor” a kazandırdığı Aboneler için tarafların hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.
MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ
3.1. İş bu sözleşme tarihinden itibaren İş Ortağı ’nın müşterisi olduğu halde sonradan Verimor abonesi olan tüm müşteriler için
Madde 3.2, Madde 3.3, Madde 3.4 ve Madde 3.5 kapsamı dışında kalan durumlarda Verimor, İş Ortağı ’na komisyon ödemesi
yapar.
3.2. Verimor ve İş Ortağı ’nın sözleşme tarihinden önceki ortak müşterileri, Verimor tarafından sözleşme tarihinden itibaren
geriye dönük son iki ay içerisinde en az bir fatura düzenlenmiş ve İş Ortağı ‘nın mevcut müşterilerini ifade eder. Verimor bu
müşteriler için komisyon ödemesi yapmaz.
3.3. Verimor, bir Abone için başka bir iş ortağına komisyon ödemesi yaparken, aynı abonenin İş Ortağı tarafından Verimor’a
yönlendirilmesi durumunda mükrerrer komisyon hesaplaması olacağı için Verimor bu müşteri için komisyon ödemesi yapmaz.
3.4. İş Ortağı’nın Verimor’a kazandırdığı abonelerin oluşturduğu dakika toplamları 3‘er aylık dönemler olmak koşuluyla yılda
4 defa kontrol edilecektir. Bu dönemlerde oluşturulan yeni müşteri hacimleri en az 20.000 dk. olmalıdır. Dönemler: Mart sonu,
Haziran sonu, Eylül sonu, Aralık sonudur.
3.5. İş Ortağı, Madde 3.4. ‘te belirtilen şartları yılda en az 3 defa yerine getirilmekle yükümlüdür. İş Ortağı, yılda 4 dönemin en
az 3 ‘ünde 20.000 dk. (toplam 60.000 dak.) hacmi oluşturmakla yükümlüdür. Oluşturulamayan dönemden itibaren sözleşmenin
feshiyle birlikte geçmiş dönemlere ait toplam komisyon bedellerinden feragat etmek zorundadır.
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MADDE 4 – MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. İş Ortağı, Abonelerin Tablo-1’deki kullandığı tarifelerle ilişkili komisyon oranları üzerinden komisyon almaya hak kazanır.
4.2. İş Ortağı, Abonelerin gelen aramalarından Tablo-2’de yer alan tutar baz alınarak gelir paylaşımı yapılır.
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4.3. Verimor, Tablo-1’deki komisyon oranları ve Tablo-2’deki komisyon tutarı esas alınarak aylık hakkedilen komisyon tutarını
İş Ortağı’na bildirmekle yükümlüdür.
4.4. Hesaplama, Abonelerin kullandıkları tarifelere göre Tablo-1’deki belirtilen komisyon oranları baz alınarak, Abonelerin her
ay ortaya çıkan vergiler hariç ses görüşmeleri üzerinden ve gelen aramalarında oluşan dakikalar üzerinden Tablo-2’deki
komisyon tutarı baz alınarak yapılacaktır.
4.5. İş Ortağı, her ay Madde 4.4 ‘deki gibi hesaplanan komisyon bedellerini %18 KDV dahil olmak koşuluyla Verimor ‘a
komisyon faturası kesmekle yükümlüdür.
4.6. Verimor, İş Ortağı tarafından kesilen komisyon faturasını 20 iş günü içerisinde İş Ortağı’nın şirket hesabına yatırmakla
yükümlüdür.
MADDE 5 – GİZLİLİK
5.1. Sözleşmede adı geçen taraflar, birbirlerine ve Aboneye ait bilgileri yazılı veya sözlü olarak yine tarafların bilgisi ve izni
olmadan üçüncü bir şahsa ya da kuruluşa açıklayamayacağı gibi bu bilgileri sözleşme dışında hiçbir şekilde kullanamayacağı
konusunda mutabıktır. Tarafların yazılı olarak izin vermesi dışında bu bilgileri iş bu sözleşmenin sona ermesinden veya
feshinden itibaren 5 yıl süreyle muhafaza edeceklerini kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu konuda İş Ortağı personelinden veya
İş Ortağı nedeniyle 3. şahıslardan kaynaklanan sebepler, İş Ortağı sorumluluğundadır.

MADDE 6 - MÜCBİR SEBEPLER
6.1. Taraflardan birinin, bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu borç ve yükümlülüklerden herhangi birini kaza, yangın, su baskını,
grev, deprem vb. gibi doğal afetler, savaş, isyan, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi kendi kontrolü dışındaki benzeri
sebepler nedeniyle yerine getirememesi, bu tarafın sorumluluğu sonucunu doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak
kabul edilecektir.
6.2. Taraflar mücbir sebeplerden dolayı sözleşmeyi fesih etme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması yada gecikmesi nedeni ile
uğradıkları zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır. Söz konusu mücbir sebep eğer 3 (üç) ay boyunca ortadan
kalkmamış olursa, tarafların aksi yönde karar almamaları halinde, taraflardan her biri sözleşmeyi fesih etme hakkına sahip
olacaktır.
MADDE 7 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
7.1. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren başlar ve 1 (bir) yıl süre ile devam eder. Bu sürenin sonunda taraflardan herhangi
biri sözleşmeyi yazılı olarak sona erdirmediği sürece sözleşme 1 (bir) yıl olmak üzere yenilenir.
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7.2. Karşılıklı anlaşmak koşuluyla taraflardan biri sözleşme bitiminden 15 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi
tek taraflı feshedebilir.
7.3. İş Ortağı’nın, madde 3.5 ‘i yerine getirememesi durumunda sözleşme, Verimor tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

MADDE 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
8.1. İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 9 – DİĞER HÜKÜMLER
9.1. Verimor, İş Ortağını aksi talep edilmediği sürece referans olarak gösterme hakkına sahiptir.
9.2. Aksi taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça her türlü marka, patent, buluş, telif hakkı, sair fikri mülkiyet hakları bunlara
sahip olan tarafa ait olmaya devam edecektir.

Verimor Telekomünikasyon A.Ş.

İş Ortağı

