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Nokta İnternet Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket") 
Gökırmak Sokak No: 2 Beysukent 06810 ANKARA TÜRKİYE 

Tel: +90312 236 16 69 Faks: +90312 236 16 79 

Alan Lisansı - Detay Sayfası 

 

 

Şirket işbu vesile ile Başlangıç Tarihi'nde başlamak üzere Alan(lar)ın kullanımını Vade boyunca tümü 

aşağıdaki verilen şartlara tabi olmak üzere lisanslanmıştır: 

 

Lisans Ücreti. İşbu Anlaşma altındaki diğer yükümlülüklere ek olarak, Müşteri Şirkete zamanında Lisans 

Ücretini ve işbu Anlaşmadan kaynaklanan diğer tutarları ödemeyi kabul eder. Lisans Ücreti Başlangıç 

Tarihinde veya bu tarihten önce ödenmek üzere, Vade süresince taksitler halinde Ödeme Planında belirtilen 

her dönemin 1. günü peşin olarak ödenecektir. 

 

Vade Uzatma. Müşterinin bu kiralama kontratını hiç bir zaman ihlal etmemesi ve taraflardan hiç birinin 

mevcut Vadenin son ermesinden en az ondört (14) gün önce yazılı bir bildirimde bulunmaması halinde 

mevcut Vade takip eden dönem için uzatılabilir.  

 

Diğer Koşullar. Yukarıdaki tabloda tanımlanan maddeler burada ifade edilen anlamaları taşıyacaktır. Ek 1 

olarak ilave edilen Genel Hükümler ve diğer ekler (İlaveler ve Ekler) referans olarak işbu belgeye dahil 

edilmiş ve işbu Anlaşmanın bir parçası yapılmıştır. 

Geçerlilik Tarihi itibariyle anlaşılmıştır: 
 

 

 "Şirket"  "Müşteri" 

İmzalayan:  İmzalayan:  

 Yetkili Temsilci  Yetkili Temsilci 



Nokta - Alan Kiralama (v01.11.2015)  2 

Ek 1 

Alan Lisansı - Genel Hükümler 

Bu Genel Hükümler eklendiği Detaylar Sayfasına dahil edilmiştir ve Detaylar sayfasının esaslı bir 

parçasını oluşturmaktadır. 

1. Alan Adı Mülkiyeti; WHOIS. Şirket her zaman 

her bir Alanın (Alanların) tüm haklarına, mülkiyetine 

ve çıkarlarına sahip olacaktır. Şirket yazman olarak 

kalmaya devam edecektir ancak makul bir talep üzerine 

Alanı (Alanları) özel kayıt altına alacaktır. Müşteri 

sadece işbu Anlaşmaya taba olarak kullanmak üzere bir 

lisansa sahiptir. Şirket Müşterinin mantıklı ad sunucusu 

taleplerini zamanında uygulayacaktır. Müşterinin 

Alan(lar) için WHOIS kaydının herhangi bir parçasını 

kontrol etmek veya değiştirmek üzere hiçbir hakkı 

olmayacaktır. Vade süresinde, Şirket tüm Alan kayıt 

ücretlerini ödeyecektir ve dönemsel tercihine ait alan 

adı yazmanı kullanabilir. 

2. Ödemeler. İlk ödeme Başlangıç Tarihinde veya bu 

tarihten önce yapılmak üzere, Lisans Ücretlerinin her 

Ödeme Planı döneminin ilk gününde veya bu günden 

önce peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Kısmi 

dönemlerde ödenecek Lisans Ücretleri günlük bazda 

eşit olarak bölünecektir. Diğer tutarlar talep üzerine 

ödenecektir. Şirketin ödenecek tüm tutarları zamanında 

alması Müşterinin Alan(lar)ı kullanım lisansı hakkı için 

bir koşuldur. Aylık veya Müşteri peşin olarak %10'luk 

bir indirim ile yıllık tutarı önceden ödeyebilir. 

Ödemeler herhangi bir kesinti veya mahsuplaşma 

olmaksızın ve tüm vergilerden ya da resmi ücretlerden 

muaf olarak zaman zaman Şirket tarafından sağlanan 

talimatları kullanarak Kredi Kartı, PayPal veya benzer 

bir yöntem ile ödenecektir. Ödemeler ancak Şirket 

gönderilen paraları zaman zaman Şirket tarafından 

belirlenen bankadaki hesabında alır almaz yapılmış 

sayılacaktır. Tüm Ödemeler ABD Doları cinsinden 

yapılacaktır.  

Zorunlu olmamakla birlikte Şirket fatura düzenleyebilir 

ve fatura, bildirim veya talep olmaması Müşterinin işbu 

Anlaşma gereği ödemeleri zamanında yapma 

yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. 
 

Herhangi bir geç ödemeye ek olarak Müşterisi vadesi 

geçen her tutar için ödeme yapılmamış her bir ay için 

%10 gecikme bedeli ödeyecektir, ayrıca Şirketin diğer 

yasal çözüm yolları da saklıdır. 

3. Kullanım. İşbu Anlaşmanın aşağıdaki koşul ve 

şartlarına tabi olmak üzere, Müşteri Alan(lar)ı işletme 

takdir hakkına sahip olacaktır ve bununla ilişkili tüm 

masraflar kendisi tarafından karşılanacaktır. 

a. Uygunluk. Alan(lar)ın kullanımı veya işletimi 

ve/veya Alan(lar) kullanılarak erişilen herhangi bir web 

sayfasındaki herhangi bir içeriğin görünümü ile 

bağlantılı olarak Müşteri daima herhangi bir Alanın 

tescili veya kullanımını yöneten Üniform Anlaşmazlık 

Çözümü Politikası ve buna ilişkin kararlar ("UDRP") 

dahil olmak üzere (i) tüm Geçerli Kanunlara, (ii) tüm 

Alan(lar) tescil anlaşmalarına ve (ii) tüm ICANN 

politika ve kurallarına uyumlu olacaktır. 

Bu bölümün amacı kapsamında "Geçerli Kanun", 

geçerli ticari marka, telif hakkı veya diğer fikri 

mülkiyet, tüketici koruma, gizlilik ve çocuklar 

tarafından veya yetişkinlere erişim ya da cinsel açıdan 

açık içerik için geçerli olanlar da dahil olmak üzere 

herhangi bir hükümet kuruluşu tarafından uyarlanmış 

veya koyulmuş kanunlar, kurallar ve yönetmelikler 

(teamül hukuku veya herhangi bir yargı mercii veya 

idari bir merci tarafından yayınlanan bir karar da dahil 

olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) anlamına 

gelmektedir. 

b. İçerik. Tüm hatalar, aktarımdaki ihmaller 

ve/veya yanlışlıklar, mallar veya hizmetler, ödemeler, 

veri koruma ya da söz konusunu web sitesinin 

kullanılması ya da işletilmesi ile bağlantılı diğer 

yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm barındırma 

veya Alan Adının kullanımı için gerekli ya da Alan(lar) 

kullanılarak erişilen web sayfası üzerinden (Müşteri 

veya başkaları tarafından) veya web sayfası aracılığıyla 

doğrudan ya da dolaylı olarak kullandırılan tüm içerik, 

bilgi, mal veya hizmetler ile ilgili gerekli diğer 

hizmetlerin masraflarından, edinimi veya 

oluşturulmasından, kullanılması veya izlenmesinden 

sadece Müşteri sorumlu olacaktır. 
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c. Diğer Kullanım Sınırlandırmaları. Müşteri 

doğrudan veya dolaylı olarak Alan(lar)ı aşağıdaki 

içerikler ile bağlantılı olarak kullanmayacaktır: (i) 

yetkilendirilmemiş veya istenmeyen ticari iletişimler 

içeren (spam gibi); (ii) nefret uyandıran, tehdit edici, 

pornografik; (iii) şiddeti, ırkçılığı, faşizmi veya dini 

hoşgörüsüzlüğü körükleyen veya teşvik eden; (iv) 

çıplaklık veya grafik veya gereksiz şiddet; (v) uygun 

yaş sınırlandırması olmaksızın alkol ile ilişkili veya 

diğer ergin içeriklere (reklamlar dahil) dair referanslar 

veya bunları teşvik edilmesi; (vi) aldatıcı, kötü niyetli 

(virüs veya başka kötü niyetli bilgisayar kodlarının 

gönderilmesi de dahil), yasadışı veya Şirketin ya da 

herhangi bir üçüncü şahsın fikri mülkiyet haklarını ihlal 

eden; (vii) Alan(lar)ın herhangi bir arama motoru veya 

hizmet sağlayıcı (örneğin Google, AdSense veya 

Yahoo, vs.) tarafından yasaklanmasına ya da 

sınırlandırılmasına yol açacak veya Şirketin makul 

görüşüne göre bunlara yol açma ihtimali olan veya 

(viii) Alan(lar)ın değerinin düşmesine yol açacak veya 

Şirketin görüşüne göre açabilecek içerikler. 

4. Beyanlar ve Garantiler 

a. Karşılıklı. Tarafların her biri diğerine şunları 

beyan ve garanti etmektedir: (i) kuruluşunun yasalar 

gereği usulüne uygun olduğunu; (ii) yukarıda ifade 

edilen adresinin ve iletişim bilgilerinin gerçek ve doğru 

olduğunu; (iii) işbu Anlaşmayı imzalamasının, 

sunmasının ve gerçekleştirmesinin ve işbu vesile ile 

üzerine düşen işlemlerin tamamlanmasının kurumsal ve 

diğer yasal kuruluş ve/veya mevcudiyet yetkileri 

kapsamında olduğunu ve gerekli tüm kurumsal ya da 

diğer gerekli faaliyetlerce usulüne göre 

yetkilendirildiğini; (iv) işbu Anlaşmayı imzalamak için 

ve işbu Anlaşmadan kaynaklanan tüm haklarını ve 

yükümlülüklerini üstlenmek için tüm yasal yetkiye, 

yetkilendirmelere ve kapasiteye sahip olduğunu ve (iv) 

aşağıda imzası bulunan yöneticilerin veya temsilcilerin 

işbu Anlaşmayı imzalamaya ve sunmaya yetkili 

olduklarını. 

b. Müşteri tarafından. Müşteri Şirkete (i) müflis 

olmadığını ve işbu Anlaşma gereği ödemesi gereken 

tüm tutarları zamanında ödeyebilecek mevcut mali 

kaynaklara sahip olduğunu ve (ii) Alan(lar)ı 

"OLDUĞU GİBİ" ve "OLDUĞU YERDE" ve herhangi 

bir yapıdaki tüm hataları ile birlikte lisansladığını 

beyan ve garanti etmektedir. 

5. Tazminat; Talepler. 

a. Tazminat. Müşteri, aşağıdakilerden 

kaynaklanan, bunlar ile bağlantılı olan veya bunların 

yol açtığı Müşteri, çalışanları, temsilcileri veya işçileri 

tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylemin veya 

ihmalin sonucu olarak veya bunlar nedeniyle Şirkete 

tahakkuk edebilecek veya Şirketi yükümlü hale 

getirebilecek ya da Şirketin maruz kalabileceği veya 

ödeyebileceği avukatlık ücretleri de dahil tüm 

sorumluluklardan, taleplerden, masraflardan, 

davalardan, zararlardan, yargılardan ve tüm 

kayıplardan dolayı (Alan(lar) üzerinde mülkiyet veya 

kontrol iddia eden tüm UDRP veya diğer talepler de 

dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 

(hepsi birlikte ve ayrı ayrı "Talep" olarak anılacaktır) 

Şirketi tazmin edecek, savunacak ve beri kılacaktır. 

 

(i) Müşterinin işbu Anlaşma gereği herhangi bir 

yükümlülüğünü ihlal etmesi, (ii) Müşterinin herhangi 

bir beyanının veya garantisinin sahte olması veya (iii) 

Alan(lar)ın herhangi bir kullanımı. 

b. Talep Bildirimi. Müşteri UDRP de dahil olmak 

ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir 

Alan(lar)a dair bir Talep olduğunu veya Alan(lar)ın 

bir Talebe konu olduğunu öğrendiğinde Şirketi 

zamanında bilgilendirecek ve iddia edilen Talebin 

eksiksiz bir kopyasını sunacaktır. 

c. Savunma Kontrolü. Şirket herhangi bir Talebe 

ait savunmayı kontrol etme yetkisine sahip olacaktır 

(ancak bunu yapmak zorunda değildir). Şirket kontrol 

iddia ederse, sadece kendi inisiyatifine göre 

davranarak, herhangi bir nedenle Müşterinin 

sorumluluğu veya bununla ilgili Müşterinin maruz 

kaldığı bir hasar olmaksızın savunma yapabilir veya 

farklı bir şekilde uzlaşma veya mahkeme yoluyla söz 

konusu Talebi çözebilir ya da sonlandırabilir ve 

Müşteri, Müşterinin tazminat yükümlülüklerinin bir 

parçası olarak tüm avukatlık ücretlerini ve masrafları 

(başvuru ve UDRP 3-üyeli panel ücretleri de dahil) 

Şirkete geri ödeyecektir. 

Şirketin savunmayı kontrol etmemeyi tercih etmesi 

halinde, Müşteri Şirket tarafından onaylanan yetkin 

bir hukuk danışmanını kullanarak özenle aynısı 

yapacaktır; Müşteri uzlaşmaması veya uzlaşma 

dışında Şirketin yazılı onayı olmaksızın söz konusu 

Talebi farklı şekilde çözmemesi durumunda (i) 

herhangi bir Talebin itirazı kayıt ile iptalini veya 

reddini sağlar, (ii) Şirket lehine tam ve nihai bir 

muafiyet ekler; (iii) sorumluluğu, ödeme 

yükümlülüğünü, sözleşmeden kaynaklanan hakkın, 

mülkiyetin veya başka bir menfaatin tüm aktarma 

yükümlülüğünü (Alan(lar) da dahil) reddeder ve (iv) 

Şirketin üstlenmekten kaçınacağı hiç bir anlaşmayı 

içermez. 

Müşteri herhangi bir Talebin soruşturması ve/veya 

savunması ile ilgili olarak her zaman ve kendi 

takdirinde olmak üzere, Müşterinin kullanımı ve 

bilgisi de dahil söz konusu Talep ile ilgili belge ve 

diğer kanıtları (beyanlar da dahil) sağlamak da dahil 

olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket ile 

tam ve açık bir şekilde işbirliği yapmayı taahhüt ve 

kabul eder. 
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d. Kasten Suistimalin Hariç Tutulması. Taraflardan 

hiçbiri diğer tarafın doğrudan kasti bir eylemi veya 

ihmali sonucunda ortaya çıktığı üzere bu Bölüm gereği 

diğerinden tazminat ve savunma isteme yetkisine sahip 

olmayacaktır. İşbu Anlaşmanın aksine hiçbir şeye bağlı 

olmaksızın, herhangi bir UDRP paneli veya diğer bir 

yetkili tarafından Alan(lar)ın kötü niyetli tesciline dair 

herhangi bir bulgu olması bu Bölümün amacı uyarınca 

Şirket tarafında kasti bir eylem veya ihmal 

oluşturmayacaktır.e. Telif Hakkı Talepleri. Birleşik 

Devletler Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası 

(DMCA) veya diğer Geçerli Yasalar da dahil olmak 

ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Alan(lar)daki 

veya burada tasvir edilen herhangi bir içerikteki tüm 

telif hakkı ihlali Taleplerine veya benzer taleplere dair 

iddiada bulunan tüm bildirimleri zamanında Şirkete 

iletecektir. Vade boyunca web sitesinde yer alan 

herhangi bir içerik ile bağlantılı olarak alınan böyle bir 

Talep halinde, Müşteri diğer yükümlülüklerinin yanı 

sıra derhal Şirketin ve söz konusu bildirimi gönderenin 

memnuniyeti için sorun yaratan içeriği düzeltecek veya 

farklı biçimde değiştirecektir. 

f. Ayırma; Ad Sunucusu Değişikliği. İşbu 

Anlaşmanın aksine hiçbir şeye bağlı olmaksızın, 

herhangi bir Talep halinde, Şirket Müşteriye veya 

herhangi bir üçüncü şahsa önceden haber vererek veya 

vermeksizin, kanun ve hakkaniyet çerçevesinde Şirketin 

kullanabileceği tüm diğer yasal çözüm yollarına ek 

olarak, tüm Alan(lar) ile ilişkili olan ad sunucularını 

değiştirerek herhangi bir web sayfasının ayrılmasını 

önleyebilir ve söz konusu etkin olmayan durumu 

Müşteri tarafından söz konusu Talebin düzeltileceğine 

ve/veya düzeltmenin bunu yayınlayan kimse tarafından 

yazılı olarak kabul edildiğine dayanarak sağladığı 

güvenceye göre belirlenen süreye kadar değiştirmeyi 

reddedebilir. Şirket bu Bölüm uyarınca gerçekleştirdiği 

eylemler veya ihmaller sonucunda ortaya çıkan 

herhangi bir tutardan dolayı ve geri toplama teorisine 

bakılmaksızın (veri kabı, kar kaybı veya artan masraflar 

da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) 

Müşteriye veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı 

sorumlu olmayacaktır. 

g. Şirketin işbu Bölüm gereği Müşteriden almaya 

hak kazandığı tüm tutarlar talep üzerine derhal 

ödenecektir. 

h. Taleplerin ve Sorumluluğun Sınırlandırılması. 

Taraflar Şirketin Alan(lar)a dair bu lisansı ve erişimi 

"OLDUĞU GİBİ" "OLDUĞU YERDE" ve tüm 

hataları ile birlikte sağladığını açıkça kabul etmektedir. 

ŞİRKET, PAZARLANABİLİRLİĞE VEYA BELİRLİ 

BİR AMACA UYGUNLUĞA DAİR TÜM DOLAYLI 

GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ANCAK 

BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK 

VEYA DOLAYLI TÜM GARANTİLERİ 

REDDETMEKTEDİR. ŞİRKET ALAN(LAR)IN 

MÜŞTERİNİN GEREKLİLİKLERİNİ 

KARŞILAYACAĞINA VEYA MÜŞTERİNİN 

ALAN(LAR) VEYA BUNLARIN KULLANIMI İLE 

İLİŞKİLİ BELİRLİ SONUÇLARA YA DA 

DEĞERE ULAŞACAĞINA DAİR HİÇ BİR BEYAN 

VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. 

HİÇ BİR DURUMDA ŞİRKET, BAĞLI 

KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, YÖNETİCİLERİ, 

DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, 

TEDARİKÇİLERİ, TEMSİLCİLERİ VEYA 

GÖREVLİLERİ (İHMAL DE DAHİL OLMAK 

ÜZERE TEORİYE BAKILMAKSIZIN) 

(i)MÜŞTERİNİN ALANLARI 

KULLANMASINDAN VEYA 

KULLANAMAMASINDAN VEYA (ii) İŞBU 

ANLAŞMA VEYA İŞBU ANLAŞMANIN ŞİRKET 

TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ VEYA 

GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA 

BUNLAR İLE BAĞLANTILI HİÇ BİR KAR 

KAYBINDAN VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL, 

CEZAİ, KAZA SONUCU VEYA DOLAYLI 

HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

6. Fesih; İhlal. İşbu Anlaşma aşağıdaki hallerde 

erken feshedilecektir: 

a. Zamanında yapılan uzatma itirazının ardından 

mevcut Vadenin sona ermesi; 

b.   İlk 3 (üç) aylık ödemenin yapılmış olması; 

c. Varsa Müşteri Satın Alma Seçeneğinin uygun 

şekilde kullanılması; 

d. Şirketin, haber vermeksizin Müşterisinin işbu 

Anlaşma gereği ödemesi gereken Lisans Ücretleri, 

masraflar, cezalar veya ödeme vadesinin üzerinden on 

(10) gün geçtikten sonra ödememeye devam ettiği 

Bölüm 5 uyarınca ödemesi gereken tutarlar da dahil 

olmak üzere tutarları ödememesinin ardından Şirketin 

seçimiyle; 

e. Temerrüde düşmeyen tarafın seçimi üzerine, 

haber vermeksizin, diğerin eksiksiz ve zamanından 

işbu Anlaşma gereği yükümlülüklerini yerine 

getirememesinin (i) Müşteri için Şirket tarafından 

gönderilen yazılı bildirimin ardından onbeş (15) gün 

sonra veya (ii) Şirket için Müşteri tarafından 

gönderilen yazılı bildirimin ardından otuz (30) gün 

sonra durumun devam etmesi halinde; 

f. Herhangi bir tarafın seçimi üzerine, bildirime 

gerek kalmaksızın diğerinin isteyerek veya farklı bir 

biçimde aşağıdakilerden birine maruz kalması veya 

bunlardan dolayı sorun yaşaması halinde ve bunların 

ortaya çıkmasından sonra otuz (30) gün içerisinde 
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kaldırılmaması veya geçersiz kılınmaması durumunda: 

(i) yetkili yargılama gücüne ait herhangi bir 

mahkemedeki karar gereği diğerinin malına karşı 

yürütme emrinin yayınlanması; (ii) isteyerek veya 

istemeden herhangi bir tarafça veya tarafa karşı 

herhangi bir iflas dilekçesi (veya benzeri) başvurusu; 

(iii) söz konusu diğer tarafça varlıklarının alacaklıları 

lehine tahsis edilmesi veya (iv) söz konusu diğer tarafın 

yönetim kurulu veya şirket sahipleri tarafından iflas 

veya tasfiye başvurusu ya da şirketi dağıtma veya tüm 

ya da hemen hemen tüm varlıklarının satılması 

kararının kabul edilmesi veya onaylanması. 

g. Derhal ve haber vermeksizin, gecikmeden veya 

düzeltme fırsatı olmaksızın, ihlal eden taraf daha önce 

işbu Anlaşma gereği yükümlülüklerini eksiksiz ve 

zamanında gerçekleştiremezse ve herhangi bir 

yükümlülüğünü daha önce yerine getirmediyse 180 

günlük süreden hemen önce (daha önceki eksiklik 

giderilmiş, bundan vazgeçilmiş veya düzeltilmiş olsa 

bile). 

 

7. Yasal Yollar. Müşterinin ihlalinin bir fesih hakkı 

doğurması halinde, Şirket ayrıca: 
 

a. Herhangi bir sorumluluğu olmaksızın Ad 

Sunucularını değiştirmek de dahil olmak ancak bununla 

sınırlı olmamak üzere Alan(lar)ın kontrol geri almak 

için tüm adımları atabilir; 

b. Farklı bir yasal çözüm yolu takip edebilir veya 

Şirket'in yasal yolları birikmiş olarak kanun ve 

hakkaniyet çerçevesinde kullanabileceği diğer davaları 

sürdürebilir. 

8. Satın Alma Seçeneği. Müşteri aşağıdakiler 

uyarınca Alan(lar)ı satın alma seçeneğine sahip 

olacaktır: 

a. Daha Önce İhlalin Bulunmaması. Söz konusu 

ihlal Şirkete fesih veya diğer yasal yollara dair sebep 

sunsun sunmasın, işbu Anlaşma gereği 

yükümlülüklerinin herhangi birini herhangi bir 

zamanda ihlal etmiş olması halinde Müşterinin tüm 

Satın Alma Seçenekleri otomatik olarak geçersiz 

olacaktır. 

b. Bildirim. Müşterisinin Şirkete bir "Uygulama 

Notu" sağlamış olması gerekecektir. Geçerli olması için 

bir Uygulama Notunun (i) Şirket tarafından mevcut 

Vadenin sona erme tarihinden en az otuz (30) gün önce 

alınmış olması; (ii) Müşteriye ait yetkili bir imza 

taşıması; (iii) Uygulama Notunun geçerli olduğu 

Alan(lar)ı belirtmesi ve (iv) Şirketin serbest bırakılmış 

derhal kullanılabilecek ödemeleri, (1) Bölüm * ve * 

uyarınca düzenlenen Seçenek Fiyatının geçerli ödemesi 

ile birlikte (2) işbu Lisans gereği tüm diğer tutarların 

eksiksiz ödemesini almış olması gerekir. Opsiyon Fiyatı 

herhangi bir mahsuplaşma veya kesinti tasarrufu 

olmadan ve sadece Bölüm * ve * uyarınca yapılan 

düzenlemeler hariç olarak ödenecektir. 

c. Bağlayıcı Yükümlülük. Şirket tarafından 

Müşterinin Uygulama Notunun alınmasının ardından 

Müşteri için Şirket tarafından tamamen uygulanabilir 

bağlayıcı bir satın alma yükümlülüğü oluşturacaktır. 

d. Süreç. Geçerli bir Uygulama Notunun 

alınmasının ardından on (10) gün içerisinde, Seçenek 

Fiyatını temsil eden serbest bırakılmış ödemeler ile 

birlikte (i) Şirket tarafından belirlenen yollar 

kullanılarak Alan(lar) üzerindeki kontrolün Müşteriye 

devredilmesi için makul faaliyetler 

gerçekleştirilecektir; (ii) Alan(lar)ın Müşteriye 

satıldığını kanıtlayan usulüne göre imzalanmış Satış 

Senedi sağlanacaktır. Müşteri tüm emanet ve 

bankacılık ve havale ile ilgili ücretleri karşılayacaktır. 

e. Seçenek Fiyatı Kredisi Şirket tarafından geçerli 

Uygulama Notunun alınması halinde, Müşteri 

aşağıdaki şekilde Seçenek Fiyatına dair bir kredi 

alacaktır: 
 

i. Vadenin 1. yılı boyunca olması halinde, 

Şirketin Uygulama Notunu almasından önce 

zamanında Şirket tarafından alındığı takdirde 

Lisans Ücretlerinin yüzde doksanı (%90)  

 

ii. Vadenin 2. yılı boyunca olması halinde, 

Şirketin Uygulama Notunu almasından önce 

zamanında Şirket tarafından alındığı takdirde 

Lisans Ücretlerinin yüzde altmışı (%60)  

 

iii. Vadenin 3., 4. Veya 5. yılı boyunca olması 

halinde, Şirketin Uygulama Notunu almasından 

önce zamanında Şirket tarafından alındığı 

takdirde Lisans Ücretlerinin yüzde otuzu (%30)  
 

iv. Başlangıç tarihinden itibaren hesaplanmak 

üzere 5. yılın sona ermesine en az 30 gün 

kala, zamanında alınmayan Uygulama Notları 

için kredi sağlanmayacaktır. 
 

g. Garanti Yok. İşbu Bölüm gereğince 

herhangi bir Alanın satışı "OLDUĞU GİBİ" ve 

"OLDUĞU YERDE" ve tüm hataları ile birlikte 

yapılacaktır. 

9. Genel. 

a. Bildirimler. Herhangi bir tarafa gönderilecek 

işbu Anlaşma gereği tüm bildirimler, talepler ve diğer 

iletişimler yazılı olarak yapılacaktır ve Detaylar 

Sayfasında belirtilen adrese gönderilecektir. E-posta 

adresi verilmişse bildirimin e-posta yoluyla 

gönderilmesine açıkça izin verilmiştir. Bildirimler şu 

şekilde geçerli olacaktır: (i) DHL veya benzeri gibi 

ticari kuryeler aracılığıyla dahil olmak üzere elden 

teslimat halinde hemen; (ii) gönderen tarafından 

kesintisiz bir aktarıma dair bir kaydın olması ve talep 
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üzerine sağlanması şartıyla e-posta veya faks yoluyla 

gönderilmesinin ardından 24 saat içerisinde ve (iii) 

devlet posta hizmetleri kullanılarak gönderilmesi, 

adresin düzgün bir biçimde yazılmış ve posta ücretinin 

önceden ödenmiş olması halinde dört (4) takvim günü 

içerisinde. Diğer türlü gönderilen bildirimler sadece 

alınırlarsa ve alındıklarında geçerli olacaklardır. 

b. Değişiklikler, Feragatlar. Bu Anlaşmanın 

herhangi bir hükmünde değişiklik yapılabilir veya 

herhangi bir hükmünden feragat edilebilir. Bu ancak 

söz konusu değişiklik veya feragat yazılı olarak 

yapılmışsa ve değişiklik olması halinde işbu 

Anlaşmanın taraflarınca imzalanması veya feragat 

edilmesi halinde ise feragat edilen tarafça imzalanması 

halinde geçerli olacaktır. Herhangi bir durumdan 

feragat edilmiş olması sonraki tüm durumlardan feragat 

edildiği anlamına gelmemektedir. 

c. Atama. Müşteri işbu Anlaşmayı veya işbu 

anlaşma gereği haklarını ve yükümlüklerini herhangi bir 

sınırlandırma olmaksızın Alan(lar)ın kullanımı için alt 

kiralama veya alt lisanslandırma yolu ile Şirketin yazılı 

onayı olmadıkça doğrudan veya dolaylı olarak 

devredemez. Bu onay tamamen Şirketin kendi takdirine 

göre verilecek veya verilmeyecektir. Bu bölümün amacı 

kapsamından devir Müşterinin veya işletmesinin tüm 

varlıklarını veya hemen hemen tüm varlıklarını 

birleşme veya yeniden yapılanma yolu da dahil olmak 

üzere satmasını içerecektir. Bu Bölümde yer alan 

yukarıdaki hükümleri ihlal eden bir devir geçersiz 

olacak ve Anlaşmanın ihlali anlamına gelecektir. Şirket 

tüm haklarını veya yükümlülüklerini veya bunların bir 

kısmını Müşteriye bildirmeksizin veya onayını almadan 

özgür bir biçimde devredebilir. 

d. Masraflar. Taraflardan herhangi birinin bu 

anlaşmanın uygulanmasına zorlamak ve uygulanmasını 

gerçekleştirmek için yasal başvuruda bulunmak 

istemesi halinde, söz konusu Taraf dava, icra veya 

herhangi bir hüküm ya da karar üzerine mahkemedeki 

makul avukatlık ücretleri de dahil tüm maliyetleri ve 

masrafları alacaktır. 

e. Geçerli Kanun. İşbu Anlaşma ve Şirketin tüm 

uygulama yükümlülükleri Detaylar Sayfasında 

belirtildiği üzere Şirket merkezinde gerçekleştiriliyor 

olacak kabul edilecektir ve işbu Anlaşma ve tarafların 

ilgili hakları ve yükümlülükleri yasaların çakışması 

ilkesine bakılmaksızın münhasıran söz konusu yetki 

alanındaki ulusal yasalar uyarınca yönetilecek ve 

yorumlanacaktır. İşbu Anlaşmadan kaynaklanan veya 

bunla bağlantılı herhangi bir anlaşmazlık üzerindeki 

yargı yetkisi için Detaylar Sayfasında ifade edildiği 

üzere sadece Şirket merkezine en yakın mesafede 

bulunan mahkemeler yetkilendirilecektir ve her bir taraf 

söz konusu konum üzerinde açıkça anlaşacaklardır ve 

söz konusu mahkemenin uygunsuz veya elverişsiz 

olduğuna dair tartışmalardan vazgeçeceklerdir. İşbu 

Anlaşmanın gerek yürütülmesi gerekse uygulanması 

Şirketi işbu belgede belirtilen dışındaki herhangi bir 

konumda yer alan yargı alanına tabi tutmayacaktır. 

f. Anlaşmanın Tümü. İşbu Anlaşma, Detayları ile 

birlikte taraflar arasındaki söz konusu anlaşmanın 

konusu ile ilgili olarak ve burada atıfta bulunulan tüm 

Ekleri ve Ekli Belgeleri ile birlikte imzalanan tüm 

anlaşmayı oluşturmaktadır ve taraflar arasındaki 

buradaki konu ile ilgili daha önceki sözlü veya yazılı 

anlaşmaların ve taahhütlerin yerine geçmektedir. İşbu 

Anlaşma taraflar arasında yapılmıştır ve hiç bir 

üçüncü şahsa herhangi bir türde hak 

sağlanmayacaktır. 

g. Fikri Mülkiyet. Müşteri burada yer alan 

birleşik kelimeler de dahil olmak Alan(lar)daki ve 

Alan(lar)a ait tüm ticari markaların ve diğer fikri 

mülkiyet hakların Şirkette kalacağını kabul 

etmektedir. Müşteri, varsa geçerli bir Müşteri Satın 

Alma Seçeneğinin uygulanmasının ardından olması 

hariç hiç bir zaman herhangi bir IP Hakkı tescil 

ettirmeyeceğini veya almayacağını, talep 

etmeyeceğini veya iddia etmeyeceğini, tüm IP 

Haklarının sadece Şirkete ait olduğunu beyan, garanti 

ve taahhüt etmektedir. Müşterinin IP Hakları alması 

veya iddia etmesi halinde, Şirketin kullanabileceği 

diğer yasal yollara ek olarak Şirkete bunlarla ilgili bir 

devir sağlamakta ve Şirkete bu Bölümün hükümlerini 

yerine getirmek için gerekli eylemleri gerçekleştirmek 

ve belgeleri işleme koymak üzere ilgisi ile birlikte 

geçerli bir vekaletname vermektedir. Şirket tarafından 

söz konusu devir veya vekalet verilmesine ilişkin 

Şirketin bir bütün olarak Anlaşmayı onaylaması 

olarak hiç bir ödeme yapılmayacaktır. 

h. Beka. 2, 3, 4, 5, 7 ve 9. Bölümlerin hükümleri 

ve Müşteri tarafından sağlanan beyanların ve 

garantilerin her biri fesih, anlaşma, ihlal veya farklı 

şekilde sona erse bile işbu Anlaşmanın bitimine kadar 

devam edecektir. 

i. Geçersizlik veya Bölünebilirlik. İşbu 

Anlaşmanın herhangi bir bölümünün veya hükmünün 

tamamen veya kısmen geçersiz veya hükümsüz olarak 

belirlenmesi halinde, bu işbu Anlaşmanın diğer 

hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlüğünü 

etkilemeyecek veya bozmayacaktır ve etkilenen 

hüküm tarafların amacını mümkün olduğunca 

yansıtacak şekilde sınırlandırılacaktır. 

j. Emsaller, Faks İmzaları. İşbu Anlaşma iki 

veya daha fazla kopya halinde hazırlanabilir ve 

bunların her biri asıl kopya olarak kabul edilecektir 

fakat hepsi bir arada tek ve aynı belgeyi 

oluşturacaktır. İşbu Anlaşmanın taranarak 

imzalanması (taranarak e-posta eki olarak) 

Anlaşmanın ıslak imzalısının gönderilmesi 

gerekmeden tamamen bağlayıcı ve uygulanabilir 

olacaktır, ancak taraflar talep üzerine ıslak imzalı 
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Anlaşmayı göndermeyi kabul etmektedirler. 

 

Ek 1'in Sonu 

 

 

 

 

 

Ek 2 

 

Kiralanan Domain(ler)in Detayı 

 

Adet Alan Adı Aylık Kira Fiyatı Opsiyon Fiyatı 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

    

Ek 2 Sonu 


