SHOPSIDE ARACI SÖZLEŞMESİ
MADDE 1.
TARAFLAR
1. Bir tarafta, Üniversiteler Mah. 1606 Cad. A 1 Blok No: 4a İç Kapı No: 203 Çankaya
/Ankara adresinde mukim Shopside Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Bundan sonra
kısaca
“Shopside”
olarak
anılacaktır.)
diğer
taraftan
…………………………………………………………………………………….....
..............adresinde mukim ………………… (Bundan sonra kısaca “Aracı” olarak
anılacaktır.), arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bir sözleşme (“Sözleşme”) tanzim
ve imza edilmiştir.
MADDE 2
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE GENEL ESASLAR
1. İşbu Sözleşme, Shopside ile Shopside hizmetlerinin (“Hizmetler”) müşteriye
(“Müşteri”) satışı konusunda Shopside’a aracılık edecek olan gerçek veya tüzel kişi
(“Aracı”) arasında; taraflar arasındaki ilişkiye ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi
ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti amacıyla akdedilmiştir.
2. Aracı, Shopside’ın acentesi veya kanuni temsilcisi olmayıp, Shopside namına veya
hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağını ve sözleşmelere
katılamayacağı gibi, Shopside’ı taahhüt altına sokan, mükellefiyet veya sorumluluk
yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacağını, Shopside adına veya hesabına
sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğini, hiçbir şekilde Shopside’ı resmi
merciler de dahil üçüncü kişilere karşı temsil etmeyeceğini, yanlış ve yanıltıcı
temsillerde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
3. Aracı, Shopside’ın 4857 sayılı İş Kanunu anlamında çalışanı değildir. Bu nedenlerle
Shopside Aracı’nın haksız fiil, vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerinden
sorumlu değildir.
4. Aracı ve Shopside Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini dürüstlük kuralları
çerçevesinde yerine getirir.
5. Shopside’ın işbu Sözleşme ile ilişkili herhangi bir olaya bağlı bir hak iddiasında
bulunması halinde, kanunlarda aksi belirtilmediği sürece Shopside’ın sorumluluğu,
Müşteri ile aracı olma sonucunda satılan Shopside üyelik paketi sonucunda Aracı’ya
ödenen ‘’Komisyon Bedeli ‘’ ile sınırlıdır.
MADDE 3
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
1. İşbu Sözleşme, Aracı’nın getirdiği Müşteriler’in Shopside paneline (“Panel”)
kaydolduğu ve Panel’in ödemesini yaptığı süreden itibaren geçerli olmak ve
yürürlükte kalmak üzere imzalanmıştır.
2. Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi ve/veya Sözleşme’ye dair bir ihtilafın veya
aykırılığın meydana gelmesi durumunda Taraflar, diğer tarafın kendisine bu durumu

bildirmesinden itibaren en geç bir (1) hafta içerisinde bir araya gelerek, aralarındaki
sorunu çözüme bağlayacaklar ve Sözleşme revize edilecek ya da aralarında protokol
akdedeceklerdir.
MADDE 4
YÜKÜMLÜLÜKLER
Aracının Yükümlülükleri
1. Aracı, yapılan iş ve işlemlerle ilgili Shopside’ı bilgilendirmeyi, gerektiği durumlarda
Shopside’ın verdiği talimatlar doğrultusunda hareket etmeyi ve verilen talimat yerine
getirildiğinde özellikle hemen Shopside’a bilgi vermeyi;
2. Aracı, işbu Sözleşme ile ilgili ve/veya bu Sözleşme’nin ifası dolayısıyla öğrendiklerini,
satış, reklam, ürün geliştirme ve araştırma faaliyetleri ve planlarını yansıtan rakamları,
Sözleşme içeriğini, Shopside ile arasındaki iş ilişkisini, yapılan işler hakkında ve bu
sayılanlar ile sınırlı olmaksızın gerek Shopside ile ilgili bilgileri, gerekse satış
konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacağını;
3. Aracı, Müşteriler’e Shopside’ın sattığı Hizmetler hakkında doğru bilgi vereceğini;
4. Aracı, Shopside`ın izni olmadan ve Shopside’dan habersiz, Shopside aleyhine reklam
yapmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı, reklam yapığı durumlarda eğer
reklam yasağın aykırı bir eylem veya telif hakkı ihlali meydana gelirse tüm yargılama
giderlerinin ve idari para cezalarının kendisi tarafından ödeneceğini;
5. Aracı oluşturduğu satış ekibi ve/veya program tanıtım menajerleri ile satış ağını
geliştirme yetkisine sahiptir. Aracı’nın oluşturduğu alt birimlerin ve kendisinin fiil ve
faaliyetlerinden doğrudan doğruya kendisi sorumlu olmayı;
6. Aracı, potansiyel Müşteriler’e Shopside’ın sunduğu Hizmetler’in tanıtılması amacı ile
potansiyel Müşteri’ye ait iletişim bilgilerini Shopside ile paylaşmayı;
7. Aracı, Hizmetler hakkında Shopside’a danışmadan Müşteri’ye kesin satış sözü, ürün
değiştirme veya iadesi gibi konularda bilgi vermemeyi aksi takdirde oluşacak zararları
karşılamayı;
8. Shopside’a ait olan; üretilen, geliştirilen, kullanılan bilgisayar programları, tasarımlar,
kavramlar, teknikler, projeler, prosesler, metotlar, sistemler, devreler, formüller,
deneysel çalışmalar, deneysel gelişmeler, gelişme aşamasındaki çalışmalar,
programlama teknikleri, programlama konseptleri, işlem metotları, yazılımlara gömülü
sistem dizaynları, akış şemaları, ürün spesifikasyonları, uygulama programı ara yüz
spesifikasyonu, kodları, kaynak kodları, hedef kodları, yazılım dokümantasyonları,
Fikri ve Sınai Haklar Mülkiyet Mevzuatı koruması altındaki fikri ve sınai ürünlere
ilişkin her türlü üretim ve ticari bilgiler, Fikri ve Sınai Haklar Mülkiyet Koruması
dışında kalan her türlü teknik, tasarım, know-how ve benzeri mülkiyet konusu bilgiler,
Shopside’ın tüm finansal, pazarlama, üretim, dağıtım, veya diğer mali, ticari ve
pazarlama bilgileri, Shopside’da tesise ve üretime yönelik her nevi teknik bilgiler,
Shopside’a ait, her türlü muhasebe bilgileri, dahili elektronik posta sistemi veya benzeri
sistemler vasıtasıyla Taraflar arasında sirküle edilen her türlü bilgiler, yazışmalar,
elektronik postalar, her çeşit doküman ile manyetik kayıt ortamlarında saklı bilgiler,
“Gizli Bilgi” olarak kabul edilmiştir. Aracı, Shopside’ın yazılı izni olmaksızın hiçbir

gerekçe ile Gizli Bilgiyi kısmen veya tamamen üçüncü şahısların bilgisine veya
herhangi bir biçimde istifadesine sunmayacağını veya üçüncü şahıslara herhangi bir
biçimde ifşa etmeyeceğini;
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Shopside’ın Yükümlülükleri
1. Shopside kendi sattığı ürün ile ilgili en güncel ve doğru bilgileri Aracı ile paylaşmakla
yükümlüdür. Shopside dışında Shopside’ın sattığı ürün hakkında verilen bilgilerden
sorumlu tutulmaz.
2. Shopside, Komisyon Bedelleri’ni işbu Sözleşme’nin 5. maddesinde yer alan hususlar
çerçevesinde ve zamanında yatırmakla yükümlüdür.
MADDE 5
KOMİSYON BEDELİ VE İADE
1. Aracı, Shopside’a en az 3 (üç) Müşteri getirdiğinde Komisyon Bedeline hak
kazanacaktır.
2. Aracı, aşağıda belirtilen Komisyon Bedelleri’ne hak kazanacaktır:
Shopside Pro (Normal) Paket İçin:
• 3-15 arası müşteri için
• 16-30 arası müşteri için
• 31-50 arası müşteri için
• 51 ve üzeri müşteri için

%20
%30
%40
%50

Shopside Lite (Başlangıç) Paket İçin:
• 3-15 arası müşteri için
%20
• 16-30 arası müşteri için
%30
• 31-50 arası müşteri için
%40
• 51 ve üzeri müşteri için
%50
3. Aracı’nın getirdiği müşterilerin sayısı yıllık olarak hesaplanır. Aracı'ya ait Aracı’nın
getirdiği müşteri sayısını ifade eden toplam Müşteri Bakiye Sayısı (“Bakiye Sayısı”)
mevcuttur. Söz konusu Bakiye Sayısı her ay bir sonraki aya eklenerek hesaplanır ve her
ay Aracı’nın kazanacağı komisyon kademesi toplam Bakiye Sayısı üzerinden belirlenir.
4. Shopside, Komisyon Bedelleri’ni, aynı ayın ilk 15 (on beş) günü içerisinde Aracı
tarafından Shopside’a kazandırılan Müşteriler bakımından bir sonraki ayın ilk 7 (yedi)
günü içerisinde, ilgili ayın 15’inden (on beş) sonra Aracı tarafından Shopside’a
kazandırılan Müşteriler bakımından bir sonraki ayı takip eden ayın ilk 7 (yedi) günü
içerisinde Aracı tarafından belirtilen banka hesabına havale yapar.
5. Aracı, Shopside Hizmetleri’nin fiyatını Shopside’ın belirttiği fiyat politikası
çerçevesinde Müşteri’ye bildirir. Aracı Shopside’ın sattığı ürünlere dair herhangi bir

şekilde bu fiyat politikasının dışında farklı bir fiyat belirleyemez, belirtemez. Aksi
durumunda çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklardan Aracı sorumlu olacaktır.
6. Aracı, Shopside’a karşı dürüstlük kuralına aykırı davranılması halinde Komisyon
Bedeli alma hakkını kaybeder.
MADDE 6
SÖZLEŞMENİN FESHİ
1. İşbu Sözleşme, Shopside veya Aracı’nın dilediği zaman yazılı olarak bildirmesi şartıyla
sona erdirilebilir.
2. Shopside, Aracı’nın aleyhine bir eylemde bulunması durumunda tek taraflı olarak
Sözleşmey’i feshedebilecektir. Sözleşme’nin kısmen veya tamamen feshi halinde, Aracı
her ne nam altında olursa olsun herhangi bir hak iddiasında tazminat, kar kaybı ve/veya
bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sözleşme’nin kısmen feshi
durumunda Sözleşme feshedilmemiş kısmı için yürürlükte kalmaya devam eder.
MADDE 7
FİKRİ MÜLKİYET VE HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİ
1. Aracı, İşbu Sözleşme uyarınca Shopside lehine yerine getirdiği süreç ile ilgili olarak;
gerek doğrudan Shopside’a ait, gerekse lisans hakları Shopside’a ait marka, patent, telif
haklarını bu Sözleşme’nin tatbik edildiği her aşamada korumayı ve bir ihlali öğrenmesi
halinde durumu derhal Shopside’a yazılı olarak bildirmeyi taahhüt eder. Aksine bir
davranış ağır kusur teşkil eder.
2. Aracı, tanıtım ve ticari faaliyetlerinde Shopside’ın ticari itibarı ile üçüncü şahıslara
karşı hak ve çıkarlarını korumayı, Türk Ticaret Kanunu ve bu Sözleşme kurallarına
uymayı, dolaylı da olsa haksız rekabete neden olmamayı taahhüt edip, bu konuda
Shopside’ın yetkilileri tarafından pazarlama faaliyetlerinin ve piyasa imajının
denetlenmesini kabul eder.
3. Aracı İşbu Sözleşme’nin bu bölümünde yer alan rekabete ve fikri mülkiyet hukukuna
ilişkin hükümlerden doğan yükümlülere, İşbu Sözleşme’nin sona erme sebebine
bakılmaksızın bitiminden itibaren 2 (iki) yıl boyunca uyacağını taahhüt eder.
MADDE 8
KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
1. Taraflar, kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu olmak üzere tüm ilgili mevzuata uygun davranacaklarını ve bu
kapsamda kanuni olarak kendi sorumlulukları altında kalan hususları eksiksiz
şekilde yerine getireceklerini kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 9
MUHTELİF HÜKÜMLER

1. İşbu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, taraflar arasında
imzalanacaktır. İleride olabilecek eklerinin, protokollerin ve iş emirlerinin yorumunda
ve/veya işbu Sözleşme, ekleri ve iş emirleri sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm
uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup Sözleşme’den doğacak her türlü
ihtilafların halline İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
2. Shopside’ın Shopside tarafından yürütülen internet sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm
işlemler Türkiye’deki mevcut vergi kanunlarına göre vergilendirilir. Vergi kanunlarında
ileride oluşabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden işbu Sözleşme kapsamında hüküm
ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca Aracı’nın, kendi iş düzeni ile ilgili tüm
sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek
tüm kanunî değişikliklerden kaynaklanan işlemler Shopside’ın sorumluluğu dışındadır
ve aynen Sözleşme’ye yansıtılır
3. Taraflar arasında her türlü bildirim yazılı olarak yetkili kişilerin e-postalarına, veya işbu
Sözleşme’de gösterilen adreslerine taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile yapılabilir.
Tarafların bu Sözleşme’de yazılı adresleri tebligat adresleridir.
4. Tarafların işbu Sözleşme’de belirtilen yazılı adresleri geçerli tebligat adresleridir.
Taraflar adres değişikliklerini derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirmez ise, bu adreslere
gönderilecek bildirimler usulüne uygun olarak yapılmış tebligat addedilir.
5. Taraflardan herhangi biri, doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları,
altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve
bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da
dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve
gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar (“Mücbir
Sebep”) sebebiyle işbu Sözleşme ile yükümlendikleri edimlerini yerine getiremezlerse
birbirlerinden herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceklerini kabul, beyan ve
taahhüt ederler. Mücbir Sebep hallerinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde,
Taraflar işbu Sözleşme’yi karşılıklı olarak feshedebilirler.
6. Toplam 6 (altı) maddeden ibaret işbu Sözleşme, tarafların birbirine uygun ve hür
iradeleriyle İstanbul ‘ da ……/…../2022 tarihinde (……).…….suret halinde imza
edilmiş ve taraflarda birer asılları alıkonulmuştur.

