ALAN ADI SAHİBİ TARAFINDAN SAHİP OLDUĞU ALAN ADININ NATRO.COM
ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARTILMASI – HİZMET BEDELİNİN TAHSİLİ
1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme;
www.natro.com alan adının sahibi olan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. ( bundan böyle
NATRO şeklinde anılacaktır.) ,
www.natro.com alan adı üzerinden alan adını satışa çıkartan ( bundan böyle SATICI
şeklinde anılacaktır. );
SATICI tarafından www.natro.com alan adı üzerinden satışa çıkarılan alan adını satın
alan (Bundan sonra ALICI olarak alınacaktır)
arasında kabul edilmiştir.
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme;
NATRO’ya ait olan www.natro.com alan adı üzerinden SATICI’ya ait alan adlarının satışa
arz edilmesi;
www.natro.com alan adı üzerinden satışa arz edilen alan adlarından herhangi birisinin
herhangi bir ALICI tarafından devir alınması halinde; devir işleminin gerçekleşmesine
aracılık eden NATRO, ALICI ve SATICI’ nın akdedilen sözleşme çerçevesinde elde
edeceği hak ve sorumluluklarının tespiti gayesi ile kabul edilmiştir.
3- NATRO ile SATICI VE ALICI ARASINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1 İşbu sözleşme ile NATRO; SATICI’ya ait alan adlarının kendisine ait www.natro.com
alan adı üzerinden satışa çıkartılmasına muvafakat etmektedir.

Son Revizyon Tarihi: 16.04.2018

3.2 SATICI, işbu sözleşme çerçevesinde yalnızca www.natro.com üzerinde tescilli olan
alan adlarını satışa çıkartabilir. Farklı alan adı kayıt şirketleri üzerinden tescilli olan alan
adları ikinci el alan adı satışı kapsamında işlem göremez.
3.3 İşbu sözleşme çerçevesinde SATICI satışa sunduğu alan adına ilişkin bedellerin
SATICI nam ve hesabına tahsil edilmesi konusunda NATRO’yu yetkilendirmiş olup, ALICI
ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi NATRO’ya yapmakla alım satım akdi
kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılmaktadır. Bu durum hem ALICI hem
de SATICI tarafından peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
Ayrıca ALICI ve SATICI tarafından alan adının satışa çıkarılması anından itibaren geçerli
olacak şekilde bu hükümde yer alan yetkilendirme ve ödeme yükümlülüğünün ifası
bakımından yukarıda yer verilen düzenlemeden haberdar olunmadığı veyahut bu
hususta tarafların bilgilendirilmediği vb. iddialarda bulunamayacağı tarafların kabul,
beyan ve taahhüdündedir.
3.4 İşbu sözleşme uyarınca SATICI’ya ait alan adı satıma konu edilip gelir elde edilir ise;
bahse konu gelir 45 gün süre ile satışın yapıldığı günkü dolar kuru üzerinden SATICI’ya
ait www.natro.com üzerindeki hesapta tutulur. İlgili bedel 45 günü sonunda SATICI’ya
NATRO’ya ait sözleşme ile kararlaştırılmış olan bedeller ve işbu sözleşme ile ortaya
çıkmış olan vergisel sorumluluklar NATRO tarafından re’sen kesilmek sureti ile ödenir.
3.5 SATICI; ‘‘otomatik onay’’ sistemini tercih eder ise ALICI’yı tercih etme hakkı ortadan
kalkar ve yükümlülükleri yerine getiren ilk ALICI alan adını SATICI’nın onayı olmaksızın
devir alabilir. Otomatik onay sistemini tercih eden SATICI’ nın alan adının devri ALICI’ ya
geçtikten sonra cayma hakkı bulunmadığını SATICI “otomatik onay” sistemini tercih
ettiği anda peşinen gayrikabili rücu olarak kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
Aksi durumda ise SATICI, ALICI’yı tercih etme – onaylama hakkına sahiptir. Ancak
SATICI’nın tercihlerinden / Onay işlemini gerçekleştirmemesinden dolayı NATRO’nun
doğabilecek zararlarından SATICI sorumludur.
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SATICI’nın onayı sistemi tercih etmesi durumunda; SATICI tarafından 7 gün boyunca
onaylanmayan alım talepleri sistem tarafından otomatik olarak sistemden kaldırılır ve
alım teklifi yok hükmünde kabul edilir. SATICI tarafından 7 gün içinde onay verilmemesi
halinde, sistem tarafından kaldırılan teklifler bakımından NATRO’ nun sorumluluğuna
gidilemeyeceği peşinen gayrikabili rucü olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
3.6 SATICI; www.natro.com alan adı üzerinden satıma konu edeceği alan adlarını asgari
10 USD ve azami 1000 USD üzerinden satıma konu edebilir.
SATICI açık artırma ve teklif usulü satış işlemini gerçekleştiremez. www.natro.com alan
adı üzerinden yalnızca sabit fiyat üzerinden satış yapılabilir. Bahse konu sabit fiyatın ise
10 USD ila 1000 USD arasında olacak şekilde belirlenmesindeki takdir SATICI’ya aittir.
NATRO tarafından herhangi bir usulle bildirilen fiyat aralığı dışında satış işleminin
gerçekleştirildiği tespit edilirse SATIŞ işleminin kendiliğinden hükümsüz olacağını
SATICI peşinen kabul etmiştir. Bildirilen fiyat aralığında gerçekleştirilmeyen her satış
bakımından NATRO’ nun uğraması muhtemel tüm zararlardan SATICI sorumlu
olacaktır.
3.7 Alan adının satışına ilişkin tüm işlemler www.natro.com üzerindeki diğer ürün ve
hizmetler gibi faturalandırılır. İŞBU SÖZLEŞME BAKIMINDAN VAR OLAN TÜM
VERGİSEL SORUMLULUKLAR SATICI’ya aittir.
3.8 SATICI, www.natro.com alan adı üzerinden satılığa çıkartılan alan adının; talep eden
herhangi bir ALICI tarafından satın alınması halinde; NATRO’ya satış fiyatının üzerinden
%5 hizmet bedeli ödemeyi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bahse konu hizmet bedeli; satım işlemi sırasında ALICI tarafından yapılmış olan
ödemeden kesilmek sureti ile tahsil edilir.
YİNE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VERGİSEL BEDELLER DE İLGİLİ RAKAM
ÜZERİNDEN KESİLİR VE KESİNTİLERDEN KALAN BEDEL SATICI’YA GÖNDERİLİR.
SATICI ilgili kesintileri gayrikabili rücu olarak kabul etmektedir.
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3.9 ALICI, www.natro.com alan adı üzerinden alan adı satın alması halinde; NATRO’ya
SATICI tarafından belirlenen satış fiyatına ek olarak 5 USD hizmet bedeli ödemeyi
peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Anılan hizmet bedeline
ilişkin yapılacak kesintiler ALICI tarafından gayrikabili rücu olarak kabul edilmiştir.
NATRO’ nun, satışı gerçekleştirilen bir alan adı bakımından hem ALICI hem de SATICI
tarafından ödenmesi gereken hizmet bedellerini tahsil etmemiş olması halinde alan
adını durdurma, askıya alma, kilitli bırakma, rehin alma vb. tüm tedbirleri
uygulayabileceğini taraflar peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
SATICI’ nın ALICI’ dan alınan hizmet bedelinin tahsilinin ardından SATIŞ’ a onay
vermemesi halinde alınan hizmet bedeli NATRO tarafından ALICI’ya iade edilecektir.
Ancak satışın ALICI tarafından iptal edilmesi halinde anılan hizmet bedeli ALICI’ ya iade
edilmeyecek olup, bu husus ALICI tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul,
beyan ve taahhüt edilmiştir.
3.10 Alan adı satışta olduğu sürece, alan adı ile ilgili yapılacak işlemler limitlenir. SATICI,
satıştaki alan adı üzerinde şu işlemlerin yapılması durumunda alan adı 2. el
listelemelerden kaldırılacağını kabul eder:


Satıştaki alan adı transfer kilitli olmalıdır. Alan adı satışa çıkarılırdığında, transfer
kilidi otomatik aktiflenir, eğer kaldırılırsa ala adı satışı için listeleme sona erer.



Alan adı herhangi bir sebeple düşerse satış iptal edilir.



İç transfer yapılamaz. Yapılırsa alan adı satışı için listeleme sona erer.

3.11 Alan adı süresinin dolmasına otuz günden az kaldığı durumlarda alan adı süresi
uzatılmadan satışa çıkarılamaz.
3.12 Satışa çıkarılmış bir alan adının bitmesine otuz gün kala, alan adı satış listesinden
düşürülür.
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SATICI, yukarıda yer verilen hususların bilgisi dahilinde olduğunu ve bu şartlardan birinin
gerçekleşmemesi halinde alan adının listeden kaldırılması bakımından NATRO’ nun
herhangi bir gerekçe ile sorumluluğuna gidilemeyeceğini peşinen, gayrikabili rücu olarak
kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.13 SATICI; www.natro.com alan adı üzerinden ulaştığı ancak sözleşmenin 3.4 hükmü
uyarınca alan adı satım akdini gerçekleştirmediği herhangi birisi ya da şahsın 1. derece
akrabaları, eşi, kan veya sıhri hısımları, annesi, babası, kardeşleri, ortağı veya idarecisi çalışanı bulunduğu şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşlar ile; alan adının satımı hususunda
NATRO’nun bilgisi ve onayı dışında anlaşır ise; NATRO’ya 3.7 hükmü ile kararlaştırılmış
olan hizmet bedelini ve ayrıca hizmet bedeli kadar cezai bedeli ödemeyi gayrikabili rücu
olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.14 SATICI; www.natro.com üzerinden satışa çıkardığı alan adını, başarıyla satış
gerçekleşmesine rağmen, sözleşmenin 3.4 hükmü uyarınca satışını iptal ederse, aynı
alan adını 30 gün boyunca www.natro.com üzerinden tekrar satışa çıkaramaz.
3.15 SATICI’nın muhtemel ALICI’lar ile var olabilecek muvazaalı işlemlerinden NATRO
sorumlu değildir. NATRO; işbu sözleşme ile yalnızca alan adı satışına aracılık etmekte;
sair herhangi bir içerikten ya da işlemden sorumlu kılınmamaktadır. Durum tarafların
kabul, beyan ve taahhüdündedir.
3.16 NATRO ile SATICI arasında mesafeli satım sözleşmesi akdedilmek ile birlikte;
SATICI kimlik ve sair bilgilerini yasal olarak doğru bir biçimde NATRO’ya bildirmek ile
yükümlüdür. Aksi durumun oluşması ihtimalinde ise yargısal merciler karşısında
NATRO’nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı tarafların kabulündedir. NATRO,
3. Kişi ve kurumlar tarafından hak ihlali yahut muvazaa iddiasının iletilmesi halinde
NATRO tarafından ALICI ve/veya SATICI’ nın bilgilerini paylaşılması, alan adının devrinin
iptali, durdurma, askıya alma vb. tüm tedbirlerin uygulanabileceği ALICI ve/veya SATICI’
nın bu durumda hak kaybı, zarar vb. iddialarını NATRO’ ya yöneltme imkanı olmadığını
taraflar peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
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3.17 SATICI tarafından satışa çıkarılan alan adı bakımından tek tasarruf yetkisinin
SATICI’ da olduğu SATICI tarafından taahhüt edilmektedir. NATRO alan adları
bakımından gerçek hak sahibini tespit etmekle yükümlü değildir. Anılan alan adının,
yahut içeriğinin 3. Kişi ve kurumların Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak üzere, 5651
Sayılı Yasa, Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve
sair mevzuat uyarınca hak sahipliği iddia etmesi halinde, ve yine alan adının yahut
içeriğinin 3. Kişi ve kurumların haklarını ihlal eder nitelikte bulunması ve kullanılması
halinde NATRO tarafından alan adı durdurma, askıya alma, kilitli bırakma vb. tüm
tedbirlerin alınabileceği taraflarca peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt edilmiştir. 3. Kişi ve kurumlardan bu yönde bir talep gelmesi halinde, NATRO’
nun uygulaması muhtemel tedbirler bakımından ALICI yahut SATICI’ nın NATRO’ nun
sorumluluğuna gitmesinin ve/veya zarar iddiasında bulunmasının mümkün olmadığı
taraflarca peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
4- BİLDİRİMLER
SATICI; NATRO bünyesinde var olan e-posta adresine yapılan bildirimlerin resmi bildirim
olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili e-posta adresinde
herhangi bir değişiklik ya da sıkıntı olduğunda durum SATICI tarafından derhal
NATRO’ya bildirilecektir. SATICI VE/VEYA ALICININ e-mail ve adres bilgilerinde yer alan
değişiklikleri NATRO’ya derhal bildirmemiş olmasından kaynaklanacak tüm zararlar
bildirimi yapmayan tarafa aittir.
SATICI’nın NATRO’ya yapacağı bildirimler bakımından ise ÇİZGİ TELEKOMÜNİKASYON
A.Ş.’ye ait olan Gulbahar Mah, Elif Sok. No:4 Balkan-Cevahir Is Merkezi 34394 Sisli,
Istanbul - Turkiye adresine yapılan bildirimler geçerli olacaktır.
5- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde
İstanbul Merkez ( Çağlayan ) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
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