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[version 3.1 – 29.09.2022] 
 

TERMS AND CONDITIONS  
FOR THE PROVISION OF SUPPLY PARTNER 

SERVICES  
 

TEDARİK ORTAĞI HİZMETLERİNİN 
SUNULMASINA İLİŞKİN  
HÜKÜM VE KOŞULLARI 

These Terms and Conditions for the Provision of Supply 
Partner Services shall be the only terms and conditions 
applicable to the provision of Supply Partner Services by 
Supply Partner to RTB House. 
 

Tedarik Ortağı Hizmetlerinin Sunulması için işbu Hüküm ve 
Koşullar, Tedarik Ortağı tarafından RTB House'a Tedarik 
Ortağı Hizmetleri sağlanması için geçerli olan tek şart ve 
koşullardır. 

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 
 

1. TANIMLAR VE YORUM 

1.1. Advertisers – entities for which RTB House provides 
marketing services through serving RTB House Ads on 
the Inventory; 
 

1.1. Reklam Veren – RTB House'un Envanterde RTB House 
Reklamları sunarak pazarlama hizmetleri sağladığı 
kuruluşlar; 

1.2. Affiliate – any person, corporation, partnership, current 
or future subsidiary, or other entity or association that 
directly or indirectly, through one or more 
intermediaries, controls, is controlled by, or is under 
common control with the relevant Party, where 
“control” means the power to direct the management 
and policies of such Party or ownership of at least fifty 
percent (50%) of the common stock or other voting 
interests in such Party;  
 

1.2. Bağlı Kuruluş – "kontrol", söz konusu Tarafın yönetimini 
ve politikalarını yönlendirme gücü veya söz konusu 
Taraftaki adi payların veya diğer oy haklarının en az 
yüzde ellisine (%50) sahip olunması anlamına gelmek 
üzere, bir veya daha fazla aracı aracılığıyla doğrudan 
veya dolaylı olarak ilgili Tarafça kontrol edilen veya ilgili 
Tarafla ortak kontrol altında olan herhangi bir kişi, şirket, 
ortaklık, mevcut veya gelecekteki bağlı kuruluş veya 
diğer kuruluş veya dernek, 

1.3. Agreement – these Terms and the Insertion Order 
executed by the Parties, jointly setting forth the Parties’ 
rights and obligations related to the provision of Supply 
Partner Services; 
 

1.3. Sözleşme – Taraflarca imzalanan ve Tarafların Tedarik 
Ortağı Hizmetleri hükümlerinin sunulmasına ilişkin hak 
ve yükümlülüklerini birlikte belirleyen işbu Koşullar ve 
Ordino; 

1.4. Authorized Recipients – a Party’s Affiliates or such 
Party’s or its Affiliates’ directors, officers, employees, 
subcontractors and professional advisors who need to 
process the Confidential Information for the purpose of 
performance of the Agreement, necessary business 
reporting or auditing procedures within the Party’s 
corporate group or other legitimate reason; 
 

1.4. Yetkili Alıcılar – Gizli Bilgileri; Sözleşmenin ifası, Tarafın 
şirket grubu içinde gerekli iş raporlaması veya denetim 
prosedürleri veya diğer meşru sebepler için işlemesi 
gereken, bir Tarafın Bağlı Kuruluşları veya söz konusu 
Tarafın veya Bağlı Kuruluşlarının yöneticileri, memurları, 
çalışanları, taşeronları ve profesyonel danışmanları; 

1.5. Bid – RTB House’s request for purchase of a single 
Impression; 
 

1.5. Teklif – RTB House'un tek bir Gösterim satın alma talebi; 

1.6. Bid Request – an automated request sent by Supply 
Partner to RTB House offering a single Impression for 
purchase; 
 

1.6. Teklif Talebi – Tedarik Ortağı tarafından RTB House'a 
gönderilen ve satın alma için tek bir Gösterim sunan 
otomatik bir talep; 

1.7. Claim – shall have the meaning assigned to it in Section 
6.4; 
 

1.7. Hukuki Talep – Bölüm 6.4'te kendisine verilen anlama 
sahip olacaktır; 

1.8. Confidential Information – shall have the meaning 
assigned to it in Section 11.1; 

1.8. Gizli Bilgi – Bölüm 11.1'de kendisine verilen anlama 
sahip olacaktır; 
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1.9. Data Protection Laws – all applicable laws and 
regulations which relate to the processing of personal 
data and privacy in the relevant territories; 
 

1.9. Veri Koruma Kanunları – ilgili bölgelerde kişisel verilerin 
işlenmesi ve gizlilik ile ilgili tüm geçerli kanun ve 
yönetmelikler; 

1.10. End User – any person who visits Supply Partner’s 
Inventory and whose data is subject to processing in 
accordance with these Terms; 
 

1.10. Son Kullanıcı – Tedarik Ortağının Envanterini ziyaret 
eden ve verileri bu Koşullara uygun olarak işlenmeye 
tabi olan herhangi bir kişi; 

1.11. Force Majeure – shall have the meaning assigned to it in 
Section 6.2; 
 

1.11. Mücbir Sebep – Bölüm 6.2'de kendisine verilen anlama 
sahip olacaktır; 

1.12. Impression – a single instance of an RTB House Ad being 
displayed on an Inventory to an End User in accordance 
with a Bid Request and the relevant Bid;  
 

1.12. Gösterim – bir Teklif Talebi ve ilgili Teklif uyarınca Son 
Kullanıcıya bir Envanterde görüntülenen bir RTB House 
Reklamının tek bir örneği; 

1.13. Intellectual Property Rights – trade secret rights, rights 
in know-how, moral rights, copyrights, patents, 
trademarks (and the goodwill represented thereby), 
and similar rights of any type under the laws of any 
governmental authority, domestic or foreign, including 
all applications for and registrations of any of the 
foregoing; 
 

1.13. Fikri Mülkiyet Hakları – ticari sır hakları, know-how 
hakları, manevi haklar, telif hakları, patentler, ticari 
markalar (ve bunların temsil ettiği iyiniyet)  ve yerli veya 
yabancı herhangi bir resmi makamın kanunları 
kapsamındaki her türden benzer haklar ve 
yukarıdakilerden herhangi biri için yapılan tüm 
başvurular ve kayıtlar; 

1.14. Inventory – websites, Internet-enabled applications, 
mobile applications or other online environments 
containing digital advertising space (inventory) that 
Supply Partner owns or is otherwise legally authorized 
to use and which Supply Partner will make available to 
RTB House hereunder for the purpose of the display of 
RTB House Ads subject to the terms and conditions of 
the Agreement; 
 

1.14. Envanter – Tedarik Ortağının sahip olduğu veya yasal 
olarak kullanmaya yetkili olduğu ve Tedarik Ortağının 
işbu Sözleşme kapsamında Sözleşmenin hüküm ve 
koşullarına tabi olan RTB Kurum Reklamlarının 
görüntülenmesi amacıyla RTB House'a sunacağı dijital 
reklam alanı (envanter) içeren web siteleri, İnternet 
özellikli uygulamalar, mobil uygulamalar veya diğer 
çevrimiçi ortamlar; 

1.15. Insertion Order – a document constituting an integral 
part of the Agreement, executed by the Parties, 
whereby RTB House commissions Supply Partner to 
provide Supply Partner Services on the terms and 
conditions set forth therein and in these Terms; 
 

1.15. Ordino – RTB House'un Tedarik Ortağını işbu Koşullar 
kapsamında belirtilen hüküm ve koşullara göre Tedarik 
Ortağı Hizmetleri sunmakla görevlendirdiği, Taraflarca 
imzalanan Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan 
bir belge; 

1.16. Panel – online interface made available to Supply 
Partner, containing RTB House Ad display statistics; 
 

1.16. Panel – RTB House Reklamı görüntüleme istatistiklerini 
içeren, Tedarik Ortağına sunulan çevrimiçi arayüz; 

1.17. Parties – together RTB House and Supply Partner, each 
individually referred to as the “Party”; 
 

1.17. Taraflar – birlikte RTB House ve Tedarik Ortağı, her biri 
ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır; 

1.18. Remuneration – remuneration payable to Supply 
Partner by RTB House for the provision of Supply 
Partner Services; 
 

1.18. Ücret – Tedarik Ortağı Hizmetlerinin sunulması için RTB 
House tarafından Tedarik Ortağına ödenecek ücret; 

1.19. RTB House – Rtb House Reklam Teknolojileri Anonim 
Sirketi with its registered seat in Istanbul, Turkey at 
Bağdat cad. Özen apt No: 320 D6 Kadıköy/Istanbul, 
Turkey, Sicil No.: 91139-5, tax identification number 
7350957461; 

1.19. RTB House – İstanbul, Türkiye’de yerleşik ve adresi 
Bağdat Cad. Özen Apt. No: 320 D6 Kadıköy/İstanbul, 
Türkiye adresine kayıtlı, Sicil No.: 91139-5 ve vergi kimlik 
numarası 7350957461 olan Rtb House Reklam 
Teknolojileri Anonim Sirketi; 
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1.20. RTB House Ad – any advertising content promoting 
products or services of Advertisers, delivered by RTB 
House to Supply Partner to be displayed on the 
Inventory, including but not limited to the ad’s images, 
graphics, video, links, text, data, font or any other 
creative elements; 

1.20. RTB House Reklamı –Reklam Verenlerin ürün veya 
hizmetlerini tanıtan, reklamın resimleri, grafikleri, 
videoları, bağlantıları, metinleri, verileri, yazı tipi veya 
diğer yaratıcı öğeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere Envanterde görüntülenmek üzere RTB House 
tarafından Tedarik Ortağına teslim edilen herhangi bir 
reklam içeriği; 
 

1.21. RTB House Company – any Affiliate of RTB House; 1.21. RTB House Şirketi – herhangi bir RTB House Bağlı 
Kuruluşu; 
 

1.22. RTB House Data – any data related to the display of an 
RTB House Ad, including data relating to an End User, 
which is disclosed by RTB House to Supply Partner, 
excluding Supply Partner Data;  

1.22. RTB House Verileri – Son Kullanıcı ile ilgili veriler dahil 
olmak üzere, RTB House tarafından Tedarik Ortağına ifşa 
edilen, Tedarik Ortağı Verileri hariç olmak üzere, bir RTB 
House Reklamının görüntülenmesiyle ilgili tüm veriler; 
 

1.23. RTB House Technology – RTB House’s or RTB House 
Companies’ performance advertising technology 
allowing the display of RTB House Ads on the Inventory, 
to be viewed by the relevant End User, and the Panel; 

1.23. RTB House Teknolojisi – RTB House'un veya RTB House 
Şirketlerinin, RTB House Reklamlarının Envanterde ilgili 
Son Kullanıcı ve Panel tarafından görüntülenmesini 
sağlayan performans reklam teknolojisi; 

 
1.24. Supply Partner Service – a service provided by Supply 

Partner to RTB House hereunder, consisting of making 
digital advertising space on the Inventory available to 
RTB House to bid on and purchase on a per-impression 
basis, thus enabling RTB House’s serving of RTB House 
Ads thereon; 

1.24. Tedarik İş Ortağı Hizmeti - Tedarik Ortağı tarafından RTB 
House'a burada sağlanan, Envanterdeki dijital reklam 
alanını RTB House'un teklif vermesi ve gösterim başına 
satın alması için kullanılabilir hale getirmek ve böylece 
RTB House'un RTB House Reklamlarını burada 
sunmasını sağlayan hizmet ; 

 
1.25. Supply Partner – any person, as specified in the Insertion 

Order, providing Supply Partner Services to RTB House 
hereunder;  

 

1.25. Tedarik Ortağı – Ordino’da belirtilen, RTB House’a 
buradaki Tedarik Ortağı Hizmetleri sunan herhangi kişi;  

1.26. Supply Partner Data – any data which is disclosed by 
Supply Partner to RTB House or collected by RTB House 
in relation to display of an RTB House Ad on the 
Inventory, including any data relating to an End User, 
such as cookie IDs, mobile advertising IDs, IP addresses, 
URLs of visited websites, geolocation data, timestamps, 
excluding RTB House Data; 

1.26. Tedarik Ortağı Verileri – çerez kimlikleri, mobil reklam 
kimlikleri, IP adresleri, ziyaret edilen web sitelerinin 
URL'leri, coğrafi konum verileri, zaman damgaları gibi bir 
Son Kullanıcı ile ilgili herhangi veri dahil ve RTB House 
verileri hariç olmak üzere, Tedarik Ortağı tarafından RTB 
House'a ifşa edilen veya RTB House tarafından 
Envanterde bir RTB House Reklamının gösterilmesiyle 
ilgili olarak toplanan veriler, 

 
1.27. Tag – cookie-setting and data collection software, tags, 

pixels, cookies, device IDs, web beacons or other similar 
tracking technologies that enable RTB House to monitor 
or record events related to End Users’ activity on the 
Internet; 

1.27. Etiket – RTB House'un Son Kullanıcıların İnternet'teki 
faaliyetleriyle ilgili olayları izlemesini veya kaydetmesini 
sağlayan çerez bilgisi ayarlama ve veri toplama yazılımı, 
etiketler, pikseller, çerezler, cihaz kimlikleri, web 
işaretçileri veya diğer benzer izleme teknolojileri; 

 
1.28. Terms – these Terms and Conditions for the Provision of 

Supply Partner Services; 
1.28. Şartlar – Tedarik Ortağı Hizmetlerinin Sunulması için 

öngörülen Şartlar ve Koşullar;  
 

1.29. Working Day – any day which is not a Saturday, Sunday 
or a bank or public holiday in Turkey. 

1.29. İş Günü – Türkiye'de Cumartesi, Pazar veya bankaların 
tatil olmadığı veya resmi tatil olmayan herhangi bir gün. 
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1.30. Wherever in these Terms reference is made to a 
“person”, this shall mean any individual, sole 
proprietorship, partnership, corporation, limited 
liability company, trust, joint stock company, joint 
venture, governmental authority or other entity of any 
nature whatsoever. 
 

1.30. Bu Koşullarda bir "kişiye" atıfta bulunulan her yerde, bu 
terim; herhangi bir şahıs, şahıs şirketi, ortaklık, şirket, 
limited şirket, tröst, anonim şirket, ortak girişim, devlet 
otoritesi veya her ne nitelikte olursa olsun başka bir 
kuruluş anlamına gelmektedir. 

2. SUPPLY PARTNER SERVICE. IMPLEMENTATION 
 

2. TEDARİK ORTAĞI HİZMETİ. UYGULAMASI 

2.1. Pursuant to the Agreement, Supply Partner shall provide 
Supply Partner Service to RTB House and RTB House 
Companies in consideration for the Remuneration set 
forth in Section 7. 
 

2.1. Sözleşme uyarınca Tedarik Ortağı, Bölüm 7'de belirtilen 
Ücret karşılığında RTB House ve RTB House Şirketlerine 
Tedarik Ortağı Hizmeti sağlayacaktır. 

2.2. Following the execution of the Agreement, without 
undue delay, the Parties will establish a timeline 
regarding the implementation of Supply Partner 
Services. Supply Partner undertakes to provide RTB 
House with documents and data necessary for the 
purposes of the implementation of Supply Partner 
Services. 
 

2.2. Anlaşmanın akdedilmesinin ardından, Taraflar, herhangi 
bir gecikme olmaksızın, Tedarik Ortağı Hizmetlerinin 
uygulanmasına ilişkin bir zaman çizelgesi 
oluşturacaklardır. Tedarik Ortağı, Tedarik Ortağı 
Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla gerekli olan belge ve 
verileri RTB House'a sağlamayı taahhüt eder. 

2.3. Supply Partner undertakes to comply with the technical 
requirements and specifications provided by RTB House 
for the purpose of setting up Supply Partner Services to 
enable proper delivery, display, tracking and reporting 
of RTB House Ads on the Inventory. These technical 
specifications may require Supply Partner to include on 
the Inventory any code, Tags, cookies or device IDs 
provided by RTB House. 

2.3. Tedarik Ortağı, RTB House Reklamlarının Envanterde 
uygun şekilde teslim edilmesini, görüntülenmesini, 
izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak için Tedarik 
Ortağı Hizmetlerini kurmak amacıyla RTB House 
tarafından sağlanan teknik gereksinimlere ve özelliklere 
uymayı taahhüt eder. Bu teknik özellikler, Tedarik 
Ortağının RTB House tarafından sağlanan herhangi bir 
kodu, Etiketi, çerezi veya cihaz kimliğini Envantere 
eklemesini gerektirebilir. 
 

2.4. Supply Partner will provide RTB House with transparent 
and precise information about the Inventory as 
requested by RTB House.  

2.4. Tedarik Ortağı, RTB House'un talep ettiği şekilde 
Envanter hakkında şeffaf ve belirli bilgileri RTB House'a 
sunacaktır. 
 

2.5. Supply Partner is not entitled to modify any code, Tags, 
cookies, scripts, device IDs or other programming 
instructions provided by RTB House hereunder, unless 
otherwise instructed by RTB House. 

2.5. Tedarik Ortağı, RTB House tarafından aksi 
belirtilmedikçe, burada RTB House tarafından sağlanan 
herhangi bir kodu, Etiketleri, çerezleri, komut 
dosyalarını, cihaz kimliklerini veya diğer programlama 
talimatlarını değiştirme hakkına sahip değildir. 
 

3. MEASUREMENTS. THE PANEL 3. ÖLÇÜMLER. PANEL 
 

3.1. RTB House measures through its servers the number of 
impressions, clicks or other metrics necessary to 
calculate the Remuneration. These measurements will 
be available to Supply Partner for viewing via the Panel, 
subject to Section 3.3. 

3.1. RTB House, Ücreti hesaplamak için gerekli gösterim, 
tıklama veya diğer metriklerin sayısını sunucuları 
aracılığıyla ölçer. Bu ölçümler, Bölüm 3.3'e tabi olarak 
Panel aracılığıyla görüntülenmesi için Tedarik Ortağına 
sağlanacaktır. 
 

3.2. RTB House’s measurements visible in the Panel are final 
and shall prevail over any other measurements for the 
purpose of calculation of the Remuneration. 

3.2. RTB House'un Panelde görünen ölçümleri nihaidir ve 
Ücretin hesaplanması amacıyla diğer tüm ölçümlerin 
yerine geçecektir. 
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3.3. RTB House grants Supply Partner access to the Panel 
throughout 99% of the calendar year. Statistics are 
updated with a maximum delay of 2 (two) Working Days. 
 

3.3. RTB House, Tedarik Ortağına takvim yılının %99'u 
boyunca Panele erişim hakkı verir. İstatistikler en fazla 2 
(iki) İş Günü gecikme ile güncellenir. 

3.4. Supply Partner will be exclusively responsible for the use 
and storage of its personal and confidential password 
and ID to the Panel and shall immediately notify RTB 
House of any loss or involuntary disclosure thereof. 

3.4. Tedarik Ortağı, Panele yönelik kişisel ve gizli parolasının 
ve kimliğinin kullanılmasından ve saklanmasından 
münhasıran sorumlu olacak ve herhangi bir kayıp veya 
istem dışı ifşa durumunda RTB House'u derhal 
bilgilendirecektir. 
 

3.5. RTB House is allowed to share with the Advertisers any 
data regarding advertising campaigns conducted on 
their behalf via the Inventory, including the fact that 
Supply Partner is a source of inventory, the Inventory on 
which RTB House Ads are being served and the number 
and value of impressions generated from specific 
Inventory. 
 

3.5. RTB House, Tedarik Ortağının bir envanter kaynağı 
olduğu, RTB House Reklamlarının sunulduğu Envanter ve 
belirli Envanterden oluşturulan gösterimlerin sayısı ve 
değeri dahil olmak üzere, Envanter üzerinden kendileri 
adına yürütülen reklam kampanyalarına ilişkin her türlü 
veriyi, Reklam verenlerle paylaşabilir. 

4. GENERAL CONDITIONS 
 

4. GENEL ŞARTLAR 

4.1. Supply Partner will ensure the Inventory’s compliance 
with RTB House Advertising Guidelines set forth in 
Appendix 1 hereto. 
 

4.1. Tedarik Ortağı, Envanterin, Ek 1'de belirtilen RTB House 
Reklam İlkeleri ile uyumlu olacağını temin eder. 

4.2. Supply Partner shall not, directly or indirectly, generate 
impressions for or clicks on or related to any RTB House 
Ad through any automated, fraudulent or other invalid 
means, including but not limited to repeated manual 
clicks, the use of robots or other automated query tools 
or computer-generated search requests. 

4.2. Tedarik Ortağı, yinelenen manuel tıklamalar, robotların 
veya diğer otomatik sorgulama araçlarının kullanımı 
veya bilgisayar tarafından oluşturulan arama istekleri 
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere; otomatik, 
hileli veya diğer geçersiz yollarla herhangi bir RTB House 
Reklamı için doğrudan veya dolaylı olarak gösterimler 
veya tıklamalar oluşturamaz.  
 

4.3. RTB House Technology and RTB House Tags shall not be 
commercially exploited or made available (sold, 
licensed, rented etc.) by Supply Partner for purposes 
other than proper performance of the Agreement. 

4.3. RTB House Teknolojisi ve RTB House Etiketleri, 
Sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesi dışındaki 
amaçlar için Tedarik Ortağı tarafından ticari olarak 
istifade edilemez veya kullanıma sunulamaz (satılamaz, 
lisanslanamaz, kiralanamaz, vb.). 
 

4.4. Supply Partner is prohibited from including, directly or 
indirectly, RTB House Ads in a browser window 
generated by any malware, adware, spyware, P2P 
application, viruses, “Trojan horses”, “computer 
worms”, data erasers, domain spoofing or any other 
malware which could interfere or disrupt the integrity of 
RTB House Technology.   

4.4. Tedarik Ortağının, RTB House Teknolojisinin 
bütünlüğünü bozabilecek veya bütünlüğüne müdahale 
edebilecek herhangi bir kötü amaçlı yazılım, reklam 
destekli bilgisayar yazılımı, casus yazılım, P2P 
uygulaması, virüsler, "Truva atı virüsü", "bilgisayar 
kurdu", veri silicileri, alan adı yanıltıcısı veya başka 
herhangi bir kötü amaçlı yazılım tarafından oluşturulan 
bir tarayıcı penceresine doğrudan veya dolaylı olarak 
RTB House Reklamlarını dahil etmesi yasaktır. 
 

4.5. Supply Partner is prohibited from modifying, adapting, 
translating, preparing derivative works of, decompiling, 
reverse-engineering, disassembling or otherwise 
attempting to derive source code from RTB House 
Technology or RTB House Tags, as well as any other 
software or documentation of RTB House, or creating or 

4.5. Tedarik Ortağının RTB House Teknolojisi veya RTB House 
Etiketlerinde veya RTB House'un diğer yazılımları veya 
belgelerinde değişiklik yaparak, bunları uyarlayarak, 
dönüştürerek, türevi çalışmalar hazırlayarak, kaynak 
koda dönüştürerek, tersine mühendislik yaparak, 
parçalarına ayırarak veya başka bir şekilde kaynak kodu 
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attempting to create a substitute or similar service or 
product through use of or access to RTB House 
Technology or proprietary information or materials 
related thereto. 

elde etmeye çalışması ile RTB House Teknolojisini veya 
bunlarla ilgili sahibine özel bilgi veya materyalleri 
kullanarak veya bunlara erişim yoluyla ikame veya 
benzer bir hizmet veya ürün yaratması veya yaratmaya 
teşebbüs etmesi yasaktır. 
 

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 5. BEYAN VE TAAHHÜTLER 
 

5.1. RTB House gives no warranty or condition, express or 
implied, with respect to any matter and, in particular, 
expressly disclaims any warranties or conditions of non-
infringement, quality or fitness for any particular 
purpose of RTB House Technology. 

5.1. RTB House, herhangi bir konuyla ilgili olarak açık veya 
zımni hiçbir taahhüt veya koşul vermemektedir ve 
özellikle, RTB House Teknolojisine ilişkin hiçbir taahhüt 
veya ihlal teşkil etmeme beyanı vermemekte veya RTB 
House Teknolojisinin kalitesi veya herhangi bir özel 
amaca uygunluğu yönünde herhangi bir taahhütle 
bulunmamaktadır. 
 

5.2. RTB House warrants and represents to Supply Partner 
that: 

5.2. RTB House, Tedarik Ortağına aşağıdaki hususları beyan 
ve taahhüt eder: 
 

5.2.1. RTB House has the right, power and authority 
to enter into the Agreement and perform its 
obligations as set out herein; 
 

5.2.1. RTB House, Sözleşmeyi akdetme ve burada 
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirme hak 
ve yetkisine sahiptir; 

5.2.2. any information provided to Supply Partner 
hereunder is true, accurate, complete and 
current; 
 

5.2.2. Tedarik Ortağına işbu Sözleşme kapsamında 
sağlanan tüm bilgiler doğru, yanlışsız, eksiksiz 
ve günceldir; 

5.2.3. it shall comply with all relevant laws and 
regulations; 
 

5.2.3. ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyacaktır; 

5.2.4. RTB House will implement appropriate 
technical and organizational measures to 
protect Supply Partner Data and RTB House 
Data against accidental or unlawful 
destruction or accidental loss, alteration, 
unauthorized disclosure or access, in 
particular where the processing involves the 
transmission of data over a network and 
against all other unlawful forms of 
processing. 
 

5.2.4. RTB House, Tedarik Ortağı Verilerini ve RTB 
House Verilerini özellikle veri işlemenin bir ağ 
üzerinden aktarımını içerdiği durumlarda, 
kazara veya yasa dışı imha olmasına veya 
kazara kaybolmasına, değişmesine, yetkisiz 
ifşa olmasına veya yetkisiz erişilmesine ve 
diğer tüm yasa dışı işleme biçimlerine karşı 
karşı korumak için uygun teknik ve 
organizasyonel önlemleri alacaktır.  

5.3. Supply Partner warrants and represents to RTB House 
that: 
 

5.3. Tedarik Ortağı, RTB House'a aşağıdaki hususları beyan 
ve taahhüt eder: 

5.3.1. Supply Partner has the right, power and 
authority to enter into the Agreement and 
perform its obligations as set out herein; 
 

5.3.1. Tedarik Ortağı, Sözleşmeyi akdetme ve 
burada belirtilen yükümlülüklerini yerine 
getirme hak ve yetkisine sahiptir; 

5.3.2. the Inventory is either owned by Supply 
Partner or Supply Partner is legally authorised 
to operate on such Inventory to the extent 
sufficient to perform its obligations 
hereunder; 
 

5.3.2. Envanter, Tedarik Ortağına aittir veya 
Tedarik Ortağı, bu Sözleşme kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 
olduğu ölçüde bu Envanter üzerinde yasal 
olarak işlem yapmaya yetkilidir; 
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5.3.3. Supply Partner and the Inventory comply at all 
times with all applicable laws, statutes, 
statutory instruments, contracts, regulations, 
advertising and marketing codes of practice, 
including any guidelines or policies as made 
available by RTB House, in particular RTB 
House Advertising Guidelines set forth in 
Appendix 1 hereto; 

5.3.3. Tedarik Ortağı ve Envanter, RTB House 
tarafından sağlanan tüm kılavuz ve 
politikalar da dahil olmak üzere - özellikle Ek 
1'de belirtilen RTB House Reklam Kılavuzu 
dahil-, tüm geçerli yasalara, tüzüklere, yasal 
belgelere, sözleşmelere, düzenlemelere, 
reklam ve pazarlama uygulama kurallarına 
her zaman uyacaktır, 
 

5.3.4. any information provided to RTB House 
hereunder is true, accurate, complete and 
current; 

5.3.4. işbu Sözleşme kapsamında RTB House'a 
sağlanan herhangi bir bilgi doğru, yanlışsız, 
eksiksiz ve günceldir; 
 

5.3.5. Supply Partner shall not provide to RTB House 
any data that directly identifies an individual 
(such as e-mail address, name, surname), via 
its data feed or otherwise; 

5.3.5. Tedarik Ortağı, RTB House'a veri beslemesi 
yoluyla veya başka bir şekilde bir kişiyi 
doğrudan tanımlayan herhangi bir veri (e-
posta adresi, ad, soyadı gibi) 
sağlamayacaktır; 
 

5.3.6. the Inventory is not directed to children under 
the age of 18 (eighteen), Supply Partner does 
not, directly or indirectly, collect information 
from users known by Supply Partner to be 
under the age of 18 (eighteen) and Supply 
Partner does not use any service to select or 
target RTB House Ads based on the knowledge 
or inference that the user is under the age of 
18 (eighteen), user’s past visits to any 
Inventory that is directed to children, 
information deemed sensitive by any 
applicable law or self-regulatory program, or 
otherwise in a manner inconsistent with the 
Agreement; 

5.3.6. Envanter 18 (on sekiz) yaşından küçük 
çocuklara yönelik değildir; Tedarik Ortağı, 
kendisi tarafından 18 (on sekiz) yaşın altında 
olduğu bilinen kullanıcılardan doğrudan 
veya dolaylı olarak bilgi toplamayacak ve 
kullanıcının 18 (on sekiz) yaşın altında 
olduğu bilgisi veya çıkarımına, kullanıcının 
çocuklara yönelik herhangi bir Envantere 
yaptığı geçmiş ziyaretlere, herhangi bir 
uygulanabilir hukuk veya öz düzenleyici 
program bakımından hassas olarak 
değerlendirilen bilgiye dayanarak veya 
herhangi bir şekilde bu Sözleşmeye aykırı bir 
şekilde RTB House Reklamlarını seçmek veya 
hedeflemek için herhangi bir hizmet 
kullanmayacaktır.  
 

5.3.7. Supply Partner will implement appropriate 
technical and organizational measures to 
protect Supply Partner Data and RTB House 
Data against accidental or unlawful 
destruction or accidental loss, alteration, 
unauthorized disclosure or access, in 
particular where the processing involves the 
transmission of data over a network and 
against all other unlawful forms of processing.  

5.3.7. Tedarik Ortağı, Tedarik Ortağı Verilerini ve 
RTB House Verilerini özellikle veri işlemenin 
bir ağ üzerinden aktarımını içerdiği 
durumlarda, kazara veya yasa dışı imha 
olmasına veya kazara kaybolmasına, 
değişmesine, yetkisiz ifşa olmasına veya 
yetkisiz erişilmesine ve diğer tüm yasa dışı 
işleme biçimlerine karşı karşı korumak için 
uygun teknik ve organizasyonel önlemleri 
alacaktır. 
 

6. LIABILITY AND INDEMNIFICATION 6. SORUMLULUK VE TAZMİNAT 
 

6.1. Save for the indemnity in Section 6.4 below, to the 
maximum extent permitted by applicable law 
neither Party will be liable for any consequential, 
incidental, indirect, punitive, special or other 
similar damages (including but not limited to loss 

6.1. Aşağıda Madde 6.4’te yer alan tazminat saklı kalmak 
kaydıyla, Taraflardan hiçbiri yürürlükteki 
düzenlemelerin izin verdiği ölçüde hiçbir tesadüfi, 
birbirini izleyen, dolaylı, cezai, özel veya benzeri diğer 
zararlardan (kar kaybı ve gelir kaybı dahil ancak bunlarla 
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of profit and loss of revenues), whether under 
contract, tort, or other theory of recovery, even if 
such Party was or should have been advised of the 
possibility of such damages, nor for any total 
aggregate liability arising out of this Agreement 
from any cause of action whatsoever in excess of 
the amounts paid by RTB House hereunder during 
the 3 (three) months prior to the date on which the 
cause of action arose. The exclusion and limitation 
of liability set forth in the preceding sentence will 
not apply in the event of violation of the provisions 
of Section 4 (General Conditions), Section 5.3 
(Supply Partner’s representations and warranties), 
Section 8.3 (improper use of RTB House Data), 
Section 9 (Privacy) or Section 11 (Confidentiality) 
by Supply Partner. 

sınırlı olmamak üzere) söz konusu Tarafa bu tür 
zararların gerçekleşme olasılığı hakkında bilgi verilmiş 
olmasına veya verilmiş olması gerektiğine 
bakılmaksızın, sözleşme, haksız fiil veya diğer bir 
tazminat teorisi kapsamında; bu Sözleşmeden 
kaynaklanan herhangi bir toplam sorumluluk için 
herhangi bir dava sebebine ilişkin olarak, ilgili dava 
sebebinin ortaya çıktığı tarihten önceki 3 (üç) aylık 
süreçte işbu Sözleşme kapsamında RTB House 
tarafından ödenen tutarları aşan kısım için sorumlu 
olmayacaktır. Önceki cümlede belirtilen sorumluluğun 
kaldırılması ve sınırlandırılması, Madde 4’ün (Genel 
Koşullar), Madde 5.3’ün (Tedarik Ortağının Beyanları ve 
Garantileri), Madde 8.3.’ün (RTB House Verilerinin 
Uygunsuz Kullanımı), Madde 9’un (Mahremiyet) veya 
Madde 11’in (Gizlilik) ihlali durumunda geçerli 
olmayacaktır. 

 
6.2. Neither Party shall be liable for any failure or delay 

resulting from any event beyond the reasonable 
control of that Party including, without limitation 
fire, flood, insurrection, war, terrorism, 
earthquake, power failure, civil unrest, explosion, 
embargo or strike (hereinafter referred to as 
“Force Majeure”). 

6.2. Taraflardan hiçbiri, yangın, sel, ayaklanma, savaş, terör, 
deprem, elektrik kesintisi, sivil itaatsizlik, patlama, 
ambargo veya grev dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere, o Tarafın makul kontrolü dışındaki herhangi bir 
olaydan kaynaklanan herhangi bir eksiklik veya 
gecikmeden sorumlu olmayacaktır (bundan böyle 
“Mücbir Sebep” olarak anılacaktır). 
 

6.3. For the avoidance of doubt, nothing in these Terms 
excludes or limits either Party’s liability for fraud, 
gross negligence, death, personal injury or any 
other matter to the extent that such exclusion or 
limitation would be unlawful 

6.3. Şüpheye mahal vermemek adına, bu Koşullardaki hiçbir 
hüküm, Taraflardan herhangi birinin dolandırıcılık, ağır 
ihmal, ölüm, yaralama veya bu tür bir sorumsuzluğun 
veya sınırlamanın hukuka aykırı olacağı diğer herhangi 
bir konuda sorumluluğunu kaldırmaz veya sınırlamaz. 

 
6.4. Supply Partner shall defend, hold harmless and 

indemnify RTB House, its Affiliates and their 
respective directors,  employees, and agents from 
and against any and all claims, suits, 
demands,  judgments, and proceedings of any kind 
(collectively “Claims”) asserted or filed by any third 
party or any government or industry organization, 
and any damages, losses, expenses, liabilities, 
or costs of any kind (including but not limited to 
reasonable attorneys’ fees and court costs) 
arising out of or related to any breach or alleged 
breach of Section 4 (General Conditions), Section 
5.3 (Supply Partner’s warranties and 
representations), Section 8.3 (improper use of RTB 
House Data), Section 9 (Privacy) or Section 11 
(Confidentiality). 

6.4.  Tedarik Ortağı, RTB House’ı, Bağlı Kuruluşlarını ve 
bunların ilgili yöneticilerini, çalışanlarını ve 
temsilcilerini herhangi bir üçüncü taraf, idari kurum 
veya endüstri kuruluşu tarafından ileri sürülen her türlü 
iddia ve taleplere, açılan her türlü dava ve takiplere 
(topluca “Hukuki Talepler”) ve Madde 4’ün (Genel 
Koşullar), Madde 5.3’ün (Tedarik Ortağı’nın Beyanları 
ve Garantileri), Madde 8.3’ün (RTB House Verilerinin 
Uygunsuz Kullanımı), Madde 9’un (Mahremiyet) veya 
Madde 11’in (Gizlilik) ihlal edilmesinden veya ihlal 
edildiğinin iddia edilmesinden kaynaklanan tüm 
zararlara, kayıplara, sorumluluklara ve her türlü 
masrafa (makul vekalet ücreti ve mahkeme masrafları 
dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı 
savunacak, zarar görmemelerini sağlayacak ve tazmin 
edecektir. 

 
6.5. Should circumstances described in Section 6.4 

above occur, RTB House will provide Supply 
Partner with a prompt notice of such Claim, and 
Supply Partner will immediately provide RTB 
House with all necessary documents and 

6.5. Yukarıda Madde 6.4’te belirtilen durumların 
gerçekleşmesi durumunda RTB House, Tedarik 
Ortağına bu Hukuki Talebi derhal bildirecek ve Tedarik 
Ortağı, bu Hukuki Talep ile bağlantılı olarak yargılama 
sonucuna etkisi olabilecek her türlü gerekli bilgi ve 
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information which could have an impact on the 
outcome of relevant proceedings as well as with 
assistance in connection with such Claim. RTB 
House will have full control and authority to 
investigate, defend and settle such Claim, provided 
that any settlement of such Claim requires prior 
consent of Supply Partner (which shall not be 
unreasonably withheld). 

belgeleri derhal RTB House’a sağlayacak ve RTB 
House’a yardım edecektir. Söz konusu Hukuki Talepe 
yönelik herhangi bir çözüm yönteminin Tedarik 
Ortağının ön iznini gerektirmesi durumunda (makul bir 
gerekçe olmadan izin vermekten kaçınılamayacaktır) 
RTB House, söz konusu İddiayı araştırma, savunma 
veya uzlaşma bakımından tam kontrol ve yetkiye sahip 
olacaktır. 

 
6.6. The Parties agree that the provisions of this Section 

6 reflect a reasonable allocation of risk and that 
neither Party would enter into the Agreement 
without the exclusions and limitation of liability set 
forth herein. Supply Partner furthermore 
acknowledges and accepts that the Remuneration 
takes into account the risks involved in the 
transaction and represents a fair allocation 
thereof. 
 

6.6. Taraflar Madde 6 hükümlerinin makul bir risk dağılımını 
yansıttığını ve hiçbir Tarafın burada belirtilen 
sorumluluk istisnaları ve sınırlamaları olmaksızın 
Anlaşmaya girmeyeceğini kabul ederler. Ayrıca, 
Tedarik Ortağı, Ücretin tüm riskleri göz önünde 
bulundurarak belirlendiğini ve Ücretin adil bir risk 
dağılımı temsil ettiğini kabul ve beyan eder. 

7. RENUMERATION 
 

7. ÜCRET 

7.1. All Remuneration shall be paid to Supply Partner 
by RTB House on the basis of an invoice to be 
issued, in accordance with applicable law, within 7 
(seven) days from the end of the calendar month 
in which RTB House Ads from which such 
Remuneration was generated were displayed on 
the Inventory. The Remuneration shall be paid by 
RTB House within 45 (forty-five) days from the 
receipt of a properly issued invoice.  

7.1. RTB House tarafından Tedarik Ortağına yapılacak 
tüm ödemeler söz konusu ücretin elde edildiği RTB 
House Reklamlarının Envanterde görüntülendiği 
takvim ayının sona ermesinden itibaren 7 (yedi) 
gün içerisinde yürürlükteki yasalara uygun şekilde 
düzenlenen faturaya dayanarak yapılacaktır. Ücret, 
uygun şekilde düzenlenmiş bir faturanın teslim 
alınmasından itibaren 45 (kırk beş) gün içinde RTB 
House tarafından ödenecektir. 
 

7.2. In the event the Agreement is terminated by either 
Party, RTB House shall pay Supply Partner all 
accrued Remuneration due to Supply Partner for 
Supply Partner Services provided prior to such 
termination. Payment shall be made on the basis 
of an invoice being issued within 7 (seven) days 
from the end of the month in which the Agreement 
was terminated, with a 45 (forty-five) day payment 
deadline and shall include all the remaining 
Remuneration due to Supply Partner, subject to 
Section 7.4 below. 
 

7.2. Sözleşmenin Taraflardan herhangi biri tarafından 
feshedilmesi durumunda, RTB House, söz konusu 
fesihten önce Tedarik Ortağı tarafından sağlanan 
Tedarik Ortağı Hizmetleri için tahakkuk eden tüm 
Ücretleri Tedarik Ortağına ödeyecektir. Ödeme, 
Sözleşmenin feshedildiği ayın sonundan itibaren 7 
(yedi) gün içinde düzenlenen, 45 (kırk beş) günlük 
ödeme süresi tanıyan ve Madde 7.4’te şartlarına 
tabi olarak Tedarik Ortağına ödenecek kalan tüm 
ücretleri içeren fatura esas alınarak yapılacaktır. 

7.3. Supply Partner is exclusively responsible for 
providing accurate address and other contact and 
payment information to RTB House. 
 

7.3. Tedarik Ortağı, RTB House'a doğru adres ve diğer 
iletişim bilgileri ile ödeme bilgilerini sağlamaktan 
münhasıran sorumludur. 

7.4. RTB House shall not be liable for any payment of 
the Remuneration which, in its sole determination, 
is calculated on the basis of or in connection with: 

7.4. RTB House, münhasıran kendi iradesine bağlı 
olarak aşağıda sayılan şekillerde veya bunlarla 
bağlantılı olarak hesaplanan Ücretin herhangi bir 
ödemesinden sorumlu olmayacaktır: 
 

7.4.1. Impressions of or clicks on RTB House Ads 
generated through any automated, 

7.4.1.  Gösterimler veya tıklamalar dahil ancak 
bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir 
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deceptive, fraudulent or other invalid means, 
including without limitation any Impressions 
or clicks: 
 

i) originating from Supply Partner’s IP 
address(es) or computer(s) under its 
control; 

ii) solicited by payment of money or 
other consideration, false 
representation, or request for End 
Users of any of the Inventory to view 
or click on RTB House Ads;      

iii) generated through repeated manual 
clicks, the use of robots, automated 
programs, query tools or computer-
generated search requests. 
 

otomatik, aldatıcı, hileli veya diğer geçersiz 
yollarla oluşturulan RTB House Reklamlarına 
yapılan geçersiz tıklamalar: 
 
i) Tedarik Ortağı’nın IP adres(ler)inden 

veya kontrolü altındaki 
bilgisayar(lar)dan kaynaklanan; 

ii) para veya başka bir karşılık 
ödenmesi, yanlış temsilde 
bulunulması veya  herhangi bir 
Envanter’in Son Kullanıcılarından 
RTB House Reklamlarının 
gösterilmesinin veya RTB House 
Reklamlarına tıklanılmasının talep 
edilmesi; 

iii) Yinelenen manuel tıklamalar, 
robotların veya diğer otomatik 
sorgulama araçlarının kullanımı veya 
bilgisayar tarafından oluşturulan 
arama istekleri ile oluşturulanlar. 
 

7.4.2. RTB House Ads delivered to any such End 
Users whose browsers have JavaScript or 
cookies or device ID disabled; 

7.4.2. tarayıcılarında JavaScript veya çerez bilgileri 
veya cihaz kimliği devre dışı bırakılmış olan 
Son Kullanıcılara sunulan RTB House 
Reklamları; 
 

7.4.3. Impressions or clicks co-mingled with a 
significant number of      Impressions or clicks 
described in Section 7.4.1 above; 
 

7.4.3. yukarıda Madde 7.4.1’de açıklanan önemli 
sayıda Gösterim veya tıklamayla birlikte gelen 
Gösterimler veya tıklamalar; 

7.4.4. any other breach of the Agreement by Supply 
Partner. 
 

7.4.4. Tedarik Ortağı tarafından Sözleşmenin diğer 
herhangi bir ihlali; 

7.5. RTB House is entitled to withhold payments of the 
Remuneration to Supply Partner due to any of the 
circumstances set forth in Section 7.4, pending RTB 
House’s reasonable investigation thereof. 

7.5. RTB House, Madde 7.4’te belirtilen koşullardan 
herhangi birinin varlığı nedeniyle, RTB House’un 
konuyla ilgili makul soruşturması bitene kadar 
Tedarik Ortağına Ücret ödemelerini durdurma 
hakkına sahiptir. 
 

7.6. Supply Partner undertakes to pay all applicable 
taxes and charges imposed by any government 
entity in connection with Supply Partner’s 
provision of Supply Partner Service, including 
without limitation taxes, withholdings, levies and 
charges related to Supply Partner’s receipt of the 
Remuneration. The Remuneration as visible in the 
Panel is a net amount to which VAT should be 
added in accordance with applicable regulations. 
 

7.6. Tedarik Ortağı, Tedarik Ortağı Hizmetini 
sağlamasıyla bağlantılı olarak herhangi bir idari 
kurum tarafından uygulanan her türlü vergi, stopaj, 
harç ve Tedarik Ortağının Ücreti almasıyla ilgili 
ücretler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 
tüm geçerli vergi ve harçları ödemeyi taahhüt eder. 
Panelde görünen Ücret, yürürlükteki yasalara göre 
KDV’nin eklenmesi gereken net tutardır. 

7.7. In case Supply Partner is a tax resident of a country 
different than RTB House, Supply Partner shall 
deliver to RTB House an original certificate of tax 
residency in the beginning of each year of the 
Parties’ cooperation. The first certificate shall be 

7.7. Tedarik Ortağı’nın RTB House’dan farklı bir ülkede 
vergi mukimi olması durumunda, Tedarik Ortağı, 
Tarafların işbirliğinin her yılının başında RTB 
House’a bir vergi mukimliği sertifikasının aslını 
teslim edecektir. İlk sertifika, Yürürlük Tarihinden 
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delivered within 30 (thirty) days from the Effective 
Date. In case of non-provision of the certificate, all 
applicable taxes or charges shall be withheld by 
RTB House. 
 

itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim edilecektir. 
Sertifikanın sağlanmaması durumunda, geçerli tüm 
vergi veya harçlar RTB House tarafından 
tutulacaktır. 

8. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

8.1. Supply Partner acknowledges that RTB House and 
RTB House Companies are entitled to all 
Intellectual Property Rights in and to RTB House 
Technology, including any documentation related 
thereto, as well as being entitled to Intellectual 
Property Rights in and to RTB House Ads to the 
extent necessary to fulfil their obligations 
hereunder. RTB House acknowledges that Supply 
Partner is entitled to all Intellectual Property Rights 
to the Supply Partner Service. 
 

8.1. Tedarik Ortağı, RTB House ve RTB House 
Şirketlerinin, tüm ilgili dokümanlar dahil olmak 
üzere RTB House Teknolojisine ilişkin tüm Fikri 
Mülkiyet Haklarına ve bu Sözleşme kapsamındaki 
yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli 
olduğu ölçüde RTB House Reklamlarına ilişkin tüm 
Fikri Mülkiyet Haklarına sahip olduğunu kabul 
eder. RTB House, Tedarik Ortağının Tedarik Ortağı 
Hizmetine ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Haklarına sahip 
olduğunu kabul eder. 

8.2. Each Party agrees to use the other Party’s 
Intellectual Property Rights solely to the extent 
expressly set forth in these Terms. 
 

8.2. Taraflardan her biri, diğer Tarafın Fikri Mülkiyet 
Haklarını yalnızca bu Koşullarda açıkça ifade 
edildiği ölçüde kullanacağını kabul eder. 

8.3. All RTB House Data can be used to process Supply 
Partner Services and for Supply Partner’s internal 
reporting purposes, subject to Section 11 hereof, 
and shall not be used for any other Supply 
Partner’s commercial activities where RTB House is 
not a co-participant.  
 

8.3. Tüm RTB House Verileri, Madde 11’e tabi olarak, 
Tedarik Ortağı Hizmetlerini işlemek ve Tedarik 
Ortağının dahili raporlama amaçları için 
kullanılabilir ancak bu veriler Tedarik Ortağının, 
RTB House’un ortak katılımcı olmadığı diğer 
herhangi bir ticari faaliyeti için kullanılamaz. 

8.4. Supply Partner authorises RTB House and RTB 
House Companies to identify Supply Partner as a 
partner in general listings of supply partners that 
RTB House or RTB House Companies may make 
available on their      websites or in promotional or 
marketing materials. Strictly within the limits of 
the abovementioned purposes Supply Partner 
hereby grants RTB House and RTB House 
Companies a world-wide, royalty-free license to 
reproduce and display the images of the Inventory 
and trademarks representing or used to identify 
the Inventory.  

 

8.4. Tedarik Ortağı, RTB House’un veya RTB House 
Şirketlerinin web sitelerinde veya promosyon ve 
pazarlama materyallerinde sunabileceği tedarik 
ortaklarına ilişkin listelerde Tedarik Ortağını bir 
tedarik ortağı olarak belirtebilmesi için RTB 
House’a ve RTB House Şirketlerine yetki 
vermektedir. Yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı 
olmak üzere, Tedarik Ortağı RTB House ve RTB 
House Şirketlerine Envanterin görüntülerini ve 
Envanteri temsil eden veya Envanteri belirlemek 
için kullanılan ticari markaları çoğaltmak ve 
sergilemek için dünya çapında ve telifsiz bir lisans 
vermektedir. 
 

9. PRIVACY 
 

9. MAHREMİYET 

9.1. Each Party agrees to comply with all Data 
Protection Laws. For the avoidance of doubt, if 
applicable under Data Protection Laws, the Parties 
will be considered separate controllers of data 
collected on the Inventory, both separately 
determining the purposes and means of 
processing, in particular the Parties will not be 
considered joint controllers of such data, nor the 

9.1. Taraflardan her biri, tüm Veri Koruma Kanunlarına 
uymayı kabul etmektedir. Şüpheye mahal 
vermemek adına, eğer Veri Koruma Kanunlarına 
göre geçerliyse, Taraflar, Envanterde toplanan 
veriler için işleme amaç ve araçlarını ayrı ayrı 
belirleyen ayrı veri sorumluları olarak kabul 
edilecektir; bunun yanında Taraflar bu verilerin 
ortak sorumluları olarak kabul edilmeyecek ve 
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relationship between the Parties should be 
considered a controller-processor relationship. 
 

Taraflar arasındaki ilişki veri sorumlusu-veri işleyen 
ilişkisi olarak değerlendirilmeyecektir. 

9.2. Each Party agrees to post on its respective website 
a privacy policy, which, if applicable, shall comply 
with the Data Protection Laws. If required under 
Data Protection Laws, on the Inventory on which 
Supply Partner Data is collected pursuant to these 
Terms, Supply Partner shall: 
 

9.2. Taraflardan her biri, kendi web sitesinde ve eğer 
mevcutsa Veri Koruma Kanunlarına uygun olacak 
bir gizlilik politikası yayınlamayı kabul eder. Bu 
Koşullar kapsamında Tedarik Ortağı Verilerinin 
toplandığı Envanterde Veri Koruma Kanunları 
uyarınca gerekli olması halinde Tedarik Ortağı: 

9.2.1. describe the processing of Supply Partner 
Data by RTB House specifying the categories 
of Supply Partner Data collected and the 
following purposes of such processing: 
 
 
i. storing or accessing information on 

a device, 
 

ii. selecting basic ads, 
 

iii. selecting personalized ads, 
 

iv. measuring ad performance, 
 

v. developing and improving RTB 
House products, 
 

vi. ensuring security, preventing fraud 
and debugging; 

9.2.1. Tedarik Ortağı Verilerinin RTB House 
tarafından işlenmesini, toplanan Tedarik 
Ortağı Verilerinin kategorilerini ve veri 
işlemenin aşağıda sayılan amaçlarını 
belirterek, açıklamak: 
 
i. bir cihazda bilgi depolamak veya 

bilgilere erişme, 
 

ii. temel reklamları seçme, 
 

iii. kişiselleştirilmiş reklamları seçme, 
 

iv. reklam performansını ölçme, 
 

v. RTB House ürünlerini geliştirme ve 
bu ürünleri iyileştirme, 

 
vi. Güvenliği sağlama, dolandırıcılığı ve 

hata ayıklamayı önleme, 
 

9.2.2. obtain consent of an End User to the 
processing of Supply Partner Data by RTB 
House for the purposes listed out in Section 
9.2.1 above, where applicable for the 
compliance of transfer of personal data 
abroad and document obtained consents as 
prescribed by the Data Protection Laws, as 
well as present these documented consents 
upon RTB House’s request; 

9.2.2. Tedarik Ortağı Verilerinin RTB House 
tarafından Madde 9.2.1’de belirtilen 
amaçlarla işlenmesine ilişkin, yurtdışına 
kişisel veri aktarımında uyumluluğun 
sağlanması için uygulanması gerektiği 
takdirde Son Kullanıcının onayını almak ve 
Veri Koruma Yasaları tarafından öngörülen 
şekilde alınan onayları belgelemek ve ayrıca 
bu belgelenmiş onayları RTB House’un talebi 
üzerine sunmak; 
 

9.2.3. include on the Inventory a link to RTB House 
privacy policy (www.rtbhouse.com/privacy-
center/services-privacy-policy). 

9.2.3. Envantere RTB House gizlilik politikasına 
ilişkin bir bağlantı 
(www.rtbhouse.com/privacy-
center/services-privacy-policy) eklemek ile 
yükümlü olacaktır. 
 

9.3. RTB House confirms that its parent company, RTB 
House S.A. based in Warsaw, Poland, has 
registered as of the date of execution of these 
Terms as a vendor with the IAB Transparency & 
Consent Framework (IAB TCF) and RTB House 
undertakes to comply with policies and technical 

9.3. RTB House, Polonya’nın Varşova şehrinde bulunan 
ana şirketi RTB House S.A.’nın bu Koşulların 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle IAB Şeffaflık ve 
Onay Düzenlemesi (IAB TCF) sahibi bir satıcı olarak 
tescil edildiğini teyit eder ve RTB House’un IAB TCF 
tarafından belirlenen politika ve teknik 

http://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy
http://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy
http://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy
http://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy
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requirements established by IAB TCF. The End 
User’s consent, referred to in Section 9.2.2 above 
may be obtained through a Consent Management 
Provider (CMP) registered with IAB TCF and 
compliant with IAB TCF policies or through other 
equivalent mechanism. 
 

gereksinimlere uyacağını taahhüt eder. Yukarıda 
Madde 9.2.2’ye atıfta bulunulan Son Kullanıcı 
onayı, IAB TCF’ye kayıtlı ve IAB TCF politikalarına 
uygun bir Onay Yönetim Sağlayıcısı (CMP) veya 
eşdeğer mekanizmalar aracılığıyla alınabilecektir. 

9.4. If it is required by the Data Protection Laws, the 
Parties shall enter into separate agreement, which 
shall comprehensively regulate mutual rights and 
obligations of the Parties related to collecting and 
processing of personal data in connection with 
performance of the Agreement. 
 

9.4. Veri Koruma Kanunlarının gerektirmesi halinde, 
Taraflar, Sözleşmenin ifası ile bağlantılı olarak 
kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin 
karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamlı bir 
şekilde düzenleyen ayrı bir sözleşme yapacaklardır. 

10. TERM AND TERMINATION 
 

10. SÜRE VE FESİH 

10.1. Unless otherwise agreed between the Parties, the 
Agreement shall be concluded for an indefinite 
term, entering into force as of the later date of 
signature on the Insertion Order, and shall 
continue unless terminated in accordance with the 
provisions of this Section 10. 
 

10.1. Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, 
Sözleşme belirsiz süreli olarak akdedilmiş sayılacak, 
Ordinonun imza tarihinden sonraki gün yürürlüğe 
girecek ve Madde 10 hükümlerine göre 
feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

10.2. Each Party has a right to terminate the Agreement 
for convenience at any time, upon a 30 (thirty) 
days’ prior notice to the other Party in writing 
through a notary public, registered mail, telegraph 
or registered electronic mail system using a secure 
electronic signature in accordance with Article 
18/III of the Turkish Commercial Code, under the 
pain of nullity. 
 

10.2. Taraflardan her biri, herhangi bir zamanda diğer 
tarafa 30 (otuz) gün önceden Türk Ticaret 
Kanunu’nun 18/3. maddesine uygun şekilde noter 
aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya 
güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı 
elektronik posta sistemi üzerinden yazılı bildirimde 
bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir. 

10.3. Each Party has a right to terminate the Agreement 
with immediate effect upon a notice to the other 
Party in writing  through a notary public, registered 
mail, telegraph or registered electronic mail 
system using a secure electronic signature in 
accordance with Article 18/III of the Turkish 
Commercial Code: 
 

10.3. Taraflardan her biri, diğer tarafa Türk Ticaret 
Kanunu’nun 18/3. maddesine uygun şekilde noter 
aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya 
güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı 
elektronik posta sistemi üzerinden yapacağı yazılı 
bildirimle aşağıda sayılan durumlarda Sözleşmeyi 
derhal feshetme hakkına sahiptir: 

10.3.1. if the other Party fails to cure any breach 
of any obligation under this Agreement 
within three (3) Working Days after receipt of 
notice in writing (or using a qualified 
electronic signature) or in document form (by 
sending a scanned copy of a signed document 
via e-mail), describing the breach in 
reasonable detail, 
 

10.3.1. diğer Taraf, Sözleşmedeki herhangi bir 
yükümlülüğünün ihlalini makul derecede detaylı 
şekilde açıklayan yazılı bir bildirimin (veya güvenli 
elektronik imza kullanarak) veya belge formatının 
(imzalı bir belgenin taranmış kopyasını e-posta 
yoluyla göndererek) kendisine ulaşmasından 
itibaren 3 (üç) İş Günü içerisinde bu ihlali 
gidermezse, 

10.3.2. in case of the occurrence of Force Majeure 
event that has continued for a minimum 
period of 1 (one) month, 
 

10.3.2. en az 1 (bir) aydan uzun süren bir Mücbir 
Sebep halinin meydana gelmesi durumunda, 
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10.3.3. if the other Party passes a resolution for 
winding up (other than for the purpose of 
solvent amalgamation or reconstruction), or 
a court of competent jurisdiction makes an 
order to that effect, or if the other Party 
ceases to carry on its business or substantially 
the whole of its business, or if the other Party 
is declared insolvent, or convenes a meeting 
of or makes or proposes to make any 
arrangement or composition with its 
creditors; or a liquidator, receiver, 
administrative receiver, manager, trustee or 
similar officer is appointed over any of its 
assets, or in case of a threat or  occurrence of 
a state of insolvency of the other Party, or in 
case of a serious deterioration of the other 
Party’s financial situation.  

10.3.3. diğer Tarafın tasfiye yönünde karar 
vermesi (ödeme gücü olanla birleşme ve 
yeniden yapılandırma dışındaki amaçlarla) 
veya yetkili bir mahkeme tarafından bu yönde 
karar verilmesi veya diğer Tarafın işini 
yapmayı veya esas olarak işinin tamamını 
yürütmeyi bırakması veya iflas ilan etmesi 
halinde, veya alacaklılarıyla toplantı yaparak 
herhangi bir yapılandırma yapması veya 
yapmayı önermesi veya herhangi bir 
malvarlığı üzerinde tasfiye memuru, 
veznedar, idari vesayet memuru, müdür, 
mütevelli veya benzeri bir memur tayin 
edilmesi halinde veya diğer Tarafın iflas 
tehdidi altında olması veya iflas ettiğinin 
ortaya çıkması durumunda veya diğer Tarafın 
mali durumunda ciddi bir bozulma meydana 
gelmesi halinde. 
 

11. CONFIDENTIALITY 
 

11. GİZLİLİK 

11.1. The Parties undertake mutually to consider as 
confidential and not to disclose to any third party 
without prior consent of the other Party expressed in 
writing (or using a qualified e-signature) or in 
document form (by sending a scanned copy of a 
signed document via e-mail), any information 
received from the other Party,  regardless of whether 
such information has been provided orally, in writing 
or in another form or substance, and whether such 
information was actually designated as 
“confidential”, “proprietary” or “secret” or in 
another way or whether it was not specifically 
designated at all, including but not limited to 
technical, technological, organizational or other 
information of business value, or any information 
that a reasonable person familiar with online 
advertising and Internet use would consider 
proprietary and confidential, provided by the other 
Party in any form, including analyses, studies, 
summaries or any other files executed by one of the 
Parties, and also those based on information 
provided by the other Party and including or 
reflecting such information (hereinafter referred to 
as “Confidential Information”). 
 

11.1. Taraflar,  diğer Taraftan aldığı herhangi bir bilgiyi, söz 
konusu bilginin sözlü, yazılı veya başka bir biçimde 
veya özde sağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın ve 
teknik, teknolojik, organizasyonel veya diğer ticari 
değeri olan bilgiler veya çevrimiçi reklamcılık ve 
İnternet kullanımı ile aşina olan makul bir insanın 
müseccel ve gizli olarak kabul edeceği her türlü bilgi 
dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; diğer 
Tarafça analiz, çalışma, özet veya Tarafların biri 
tarafından tanzim edilen diğer her türlü belgeler ve 
aynı zamanda diğer Tarafça sağlanan bilgilere 
dayanan ve bu bilgileri içeren veya yansıtan belgeler 
de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sağlanan bu 
bilgilerin gerçekten “gizli”, “müseccel” veya “sır” 
olarak veya başka bir şekilde nitelendirilmiş olmasına 
veya hiç nitelendirilmiş olmamasına bakılmaksızın 
(bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır), gizli 
olarak kabul edeceklerini ve diğer Tarafın önceden 
yazılı olarak (veya nitelikli e-imza kullanarak) veya 
belge şeklinde (e-posta ile imzalı bir belgenin 
taranmış kopyasını göndermek suretiyle) bildirdiği 
rızası olmaksızın herhangi bir üçüncü tarafa ifşa 
etmeyeceklerini karşılıklı taahhüt ederler.  

11.2. Information which: 
 

11.2. Aşağıda sayılan niteliklere sahip bilgiler;  

11.2.1. has been in the public domain before the 
conclusion of the Agreement or will become 
publicly available after its conclusion without the 
fault of any of the Parties or their Authorized 
Recipients; 
 

11.2.1. Sözleşmenin imzalanmasından önce kamuya açık 
olan veya Sözleşmenin imzalanmasından sonra 
herhangi bir Tarafın veya Yetkili Alıcılarının 
kusuru olmaksızın kamuya açık hale gelen bilgiler; 
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11.2.2. has or will become available to the Parties or 
their Authorized Recipients from a source other 
than the other Party or its Authorized Recipients, 
provided that the person disclosing such 
information is not bound with one of the Parties 
by the obligations under a confidentiality clause 
or agreement; 
 

11.2.2. Sözü edilen bilgiyi ifşa eden kişinin Taraflardan 
biri ile akdedilen bir gizlilik hükmü veya 
sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler ile bağlı 
olmayan bir kişi olması şartıyla, Taraflar veya 
Yetkili Alıcılarına, diğer Taraf veya onun Yetkili 
Alıcıları haricinde bir kaynaktan sağlanmış veya 
sağlanacak olan bilgiler; 

11.2.3. has been held by the Party or its Authorized 
Recipient before the conclusion of the 
Agreement, provided that the person disclosing 
such information was not bound with one of the 
Parties by the obligations under confidentiality 
clause or agreement; 
 

11.2.3. Sözü edilen bilgiyi ifşa eden kişinin Taraflardan 
biri ile akdedilen bir gizlilik hükmü veya 
sözleşmesi kapsamındaki yükümlülükler ile bağlı 
olmayan bir kişi olması şartıyla, Sözleşmenin 
imzalanmasından önce bir Taraf veya onun Yetkili 
Alıcısı tarafından sahip olunan bilgiler;  

11.2.4. has been acquired independently of the other 
Party, as a result of works executed by the Party 
or its Authorized Recipients without the use of or 
reliance on Confidential Information; 
 

11.2.4. Bir Taraf veya Yetkili Alıcıları tarafından Gizli 
Bilgiler kullanılmadan veya bunlara 
dayanmaksızın yürütülen çalışmalar sonucunda, 
diğer Taraftan bağımsız olarak edinilen bilgiler; 

shall not constitute Confidential Information. 
 

Gizli Bilgi teşkil etmez.   

11.3. Each Party may disclose Confidential Information 
received from the other Party to its Authorized 
Recipients, provided that such disclosure is made 
solely and exclusively for the purpose of the 
performance of this Agreement and that such 
persons have undertaken the obligation of 
confidentiality with at least the same scope as the 
one defined herein.  
 

11.3. Her bir Taraf, diğer Taraftan aldığı Gizli Bilgiyi, ifşanın 
salt ve münferiden Sözleşmenin ifası amacıyla 
gerçekleştirilmesi ve ilgili kişilerin en az burada 
tanımlanan gizlilik yükümlülüğünün kapsamındaki bir 
gizlilik yükümlülüğünü taahhüt etmiş olması şartıyla 
Yetkili Alıcılarına ifşa edebilir. 

11.4. The Parties agree not to use Confidential Information 
to the detriment of the other Party or to use it in any 
other way not connected with their cooperation. 
 

11.4. Taraflar, Gizli Bilgiyi diğer Tarafın aleyhine veya 
aralarındaki işbirliği ile bağlantılı olmayan herhangi 
diğer bir surette kullanmayacaklarını kabul ederler.  

11.5. The confidentiality obligation shall not cover 
Confidential Information which needs to be 
disclosed, whether in whole or in part, based on 
applicable law, judgment or decision issued by the 
competent court or another judiciary or 
administrative body or by another authorized body 
having jurisdiction over the Party requested to 
disclose such Confidential Information. In such case 
the Party requested to disclose such Confidential 
Information shall notify the other Party about such 
requirement in writing (or using a qualified e-
signature) or in document form (by sending a 
scanned copy of a signed document via e-mail) prior 
to such disclosure to allow the disclosing      Party to 
take up the defence against such requirement, 
unless such notification is contrary to the provisions 
of the law. 
 

11.5. Gizlilik yükümlülüğü; ilgili kanun, kesin hüküm veya 
yetkili mahkeme ya da diğer adli veya idari organ veya 
Gizli Bilgiyi ifşa etmesi talep edilen Taraf üzerinde 
yargı yetkisi bulunan diğer yetkili organ tarafından 
alınan kararlar uyarınca, kısmen veya tamamen ifşa 
edilmesi gereken Gizli Bilgileri kapsamaz. Böyle bir 
durumda, söz konusu Gizli Bilgiyi ifşa etmesi talep 
edilen Taraf bu gerekliliği, ifşa eden Tarafın gerekliliğe 
karşı savunmayı üstlenebilmesi için, ifşadan önce, 
yazılı olarak (veya nitelikli e-imza kullanarak) veya 
belge şeklinde (imzalı bir belgenin taranmış bir 
kopyasını e-posta yoluyla göndererek), bu tür bir 
bildirim kanun hükümlerine aykırı olmadığı sürece, 
diğer Tarafa bildirecektir.  
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11.6. The Parties agree that the fact of their cooperation 
hereunder shall not be treated as Confidential 
Information. 
 

11.6. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki işbirliklerinin 
Gizli Bilgi olarak ele alınmayacağını kabul ederler.  

11.7. The confidentiality obligation referred to in this 
section      shall be binding on the Parties for the 
duration of the Agreement and for 3 (three) years 
thereafter. 
 

11.7. Bu maddede atıfta bulunulan gizlilik yükümlülüğü, 
Sözleşme süresince ve sonrasındaki 3 (üç) yıl boyunca 
Taraflar için bağlayıcı olacaktır. 

12. MISCELLANEOUS 
 

12. MUHTELİF HÜKÜMLER 

12.1. Neither Party is authorized to assign their rights or 
obligations under the Agreement, whether in whole 
or in part, without the prior consent of the other 
Party in written form or in electronic form (by 
sending a scanned copy of a signed document via e-
mail or using e-signature). Notwithstanding the 
foregoing, each Party is authorized to assign its rights 
or obligations under the Agreement to its Affiliates 
without prior consent of the other Party. 

12.1. Taraflardan hiçbiri, diğer Tarafın önceden yazılı 
şekilde veya elektronik şekilde (imzalı belgenin 
taranmış bir kopyasını e-posta ile göndererek veya e-
imza kullanarak) beyan ettiği onayını almaksızın 
Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini, 
tamamen veya kısmen devretme yetkisine sahip 
değildir. Yukarıda belirtilenler haricinde her bir Taraf, 
Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerini 
diğer Tarafın önceden onayını almaksızın İştiraklerine 
devretme yetkisine sahiptir.  
 

12.2. Should any of the provisions hereof be legally 
considered as invalid or unenforceable, this will be 
without impact on the validity or enforceability of 
their remaining provisions. The 
invalid/unenforceable provision shall be replaced by 
another provision with the purpose equivalent or 
possibly the closest to the purpose of the 
invalid/unenforceable provision. 
 

12.2. Burada bulunan herhangi bir hükmün hukuki olarak 
geçersiz veya uygulanamaz kabul edilmesi halinde bu 
durum, kalan hükümlerin geçerliliği veya 
uygulanabilirliği bakımından hiçbir etki tesir 
etmeyecektir. Geçersiz/uygulanamaz hüküm, 
amacına eşdeğer veya buna en yakın amaca sahip 
başka bir hükümle değiştirilecektir.  

12.3. RTB House reserves the right to unilaterally modify 
these Terms at any time. The current version of the 
Terms is available on RTB House website at 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-
agreement. Any modification thereof will begin to 
apply to the relationship between RTB House and 
Supply Partner 7 (seven) days after RTB House has 
notified Supply Partner of the modification unless, 
within those 7 (seven) days, Supply Partner informs 
RTB House about non-consent to the changes and, 
therefore, submits a notice of termination of the 
Agreement pursuant to Section 10.2. 

12.3. RTB House, işbu Koşulları herhangi bir zamanda tek 
taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Koşulların 
mevcut versiyonuna 
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-
agreement adresindeki RTB House internet sitesinden 
ulaşılabilir. Yapılan herhangi bir değişiklik RTB House 
ile Tedarik Ortağı arasındaki ilişkiye, RTB House’un 
Tedarik Ortağına değişikliği bildirmesinden 7 (yedi) 
gün sonra uygulanmaya başlayacaktır, meğerki 
Tedarik Ortağı bu 7 (yedi) gün içerisinde RTB House’a 
değişiklikleri onaylamadığına ilişkin bilgi versin ve bu 
nedenle, Madde 10.2 uyarınca Sözleşmenin 
feshedilmesine ilişkin bir bildirim göndersin. 
 

12.4. Subject to Section 12.3, any changes to the 
Agreement can be made only by authorized 
representatives of the Parties: (a) in written form — 
by exchange of signed documents; (b) in electronic 
form – by exchange of scanned copies of signed 
documents via e-mail or using e-signature, to the 
addresses or e-mail addresses indicated in the 
Insertion Order – in accordance with the relevant 
provisions of the applicable law. 

12.4. Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişiklik, Madde 
12.3’e tabi olarak, yalnızca Tarafların yetkili 
temsilcileri tarafından: (a) yazılı şekilde – imzalı 
belgelerin teati yoluyla; (b) elektronik ortamda – 
imzalı belgelerin taranmış kopyalarının e-posta 
aracılığıyla iletilmesi veya e-imza kullanılması yoluyla 
Ordinoda belirtilen adreslere veya e-posta 
adreslerine gönderilerek – ilgili kanun hükümlerine 
uygun olarak yapılabilir.  

http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement
http://www.rtbhouse.com/supply-partner-service-agreement
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12.5. In the case of any discrepancies between the 

provisions of the Terms and the Insertion Order, the 
provisions of the Insertion Order shall prevail. 

12.5. Koşullar ve Ordino hükümleri arasında bir çelişki 
olması halinde, Ordino hükümleri geçerli olacaktır.  

12.6. Save for Article 18/3 of the Turkish Commercial Code 
No. 6102 which provides that notices or warnings 
exchanged between merchants regarding default of 
the other party, termination of the contract, and 
withdrawal from the contract shall be made through 
a notary public, registered mail, telegraph or 
registered electronic mail system using a secure 
electronic signature and unless otherwise specified 
in the Agreement, the Parties may deliver any notice 
hereunder in writing, by registered mail, personal 
delivery or express courier or by e-mail. Any notices 
hereunder will be delivered to the addresses or e-
mail addresses indicated in the Insertion Order. 
 

Diğer tarafın temerrüdüne, sözleşmenin feshine ve 
sözleşmeden dönmeye ilişkin tacirler arasında 
yapılacak tebligat veya ihtarların, noter, iadeli 
taahhütlü mektup, telgraf veya güvenli bir elektronik 
imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi 
aracılığıyla yapılacağını düzenleyen 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu Madde 18/3 saklı kalmak üzere ve 
Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Taraflar burada 
düzenlenen herhangi bir tebligatı yazılı, kayıtlı posta 
yoluyla, kişisel teslimle veya hızlı kurye ile veya e-
posta ile gönderebilir. İşbu Sözleşme kapsamındaki 
tüm tebligatlar, Ekleme Emrinde belirtilen adreslere 
veya e-posta adreslerine gönderilecektir.  

12.7. Any Supply Partner’s proposed press releases, 
general public announcements, advertising, or other 
promotional or marketing materials that use RTB 
House’s name or trademark must be sent to RTB 
House for its prior approval expressed in writing (or 
using a qualified e-signature) or in document form 
(by sending a scanned copy of a signed document via 
e-mail), which shall not be unreasonably withheld. 

12.6. Herhangi bir Tedarik Ortağı tarafından önerilen basın 
bültenleri, genel kamu duyuruları, reklamlar veya RTB 
House'un adını veya ticari markasını kullanan diğer 
tanıtım veya pazarlama materyalleri RTB House’a, ön 
onayını makul olmayan bir şekilde alıkonulamayacak 
olan yazılı şekilde (veya nitelikli e-imza kullanarak) 
veya belge şeklinde (imzalı bir belgenin taranmış bir 
kopyasını e-posta yoluyla göndererek) bildirmesi için 
gönderilmelidir.  
 

12.8. The Agreement constitutes the complete and entire 
agreement between the Parties and shall supersede 
any and all other prior commitments, 
understandings, agreements, whether in writing or 
oral. No general terms and conditions or standard 
contract forms of the Supply Partner shall apply to 
the relationship between the Parties. 
 

12.7. Sözleşme; Taraflar arasındaki tam ve eksiksiz 
anlaşmayı teşkil eder ve yazılı veya sözlü, önceden 
gerçekleştirilen diğer tüm taahhütlerin, 
mutabakatların, anlaşmaların yerine geçer. Tedarik 
Ortağının hiçbir genel şart ve koşulu veya standart 
sözleşme şekli, Taraflar arasındaki ilişkiye 
uygulanmayacaktır.  

12.9. Headings used in these Terms have been added for 
convenience only and shall not affect their 
construction or interpretation. 
 

12.8. İşbu Koşullarda kullanılan başlıklar, yalnızca kolaylık 
sağlamak amacıyla eklenmiştir ve Koşulların yapısını 
veya yorumunu etkilemeyecektir.  

12.10. No one other than the Parties and RTB House 
Companies shall have any right to enforce the 
provisions of the Agreement, unless agreed 
otherwise. 
 

12.9. Taraflar ve RTB House Şirketleri haricinde hiç kimse, 
aksi kararlaştırılmadıkça, Sözleşme hükümlerini icra 
etme hakkına sahip değildir.  

12.11. No failure or delay by either Party to exercise any 
right or remedy provided under these Terms or by 
law shall constitute a waiver of that or any other right 
or remedy, nor shall it prevent or restrict the further 
exercise of that or any other right or remedy. No 
single or partial exercise of such right or remedy shall 
prevent or restrict further exercise of that or any 
other right or remedy. 

12.10. Taraflardan herhangi birinin bu Koşullar veya 
kanunlar kapsamında sağlanan herhangi bir hak veya 
kanun yolunu kullanmaması veya bunların 
kullanımında gecikmesi, o hak veya kanun yolundan 
ya da diğer hak veya kanun yollarından feragat ettiği 
anlamına gelmez ve bu durum, o hak veya kanun 
yolunun ya da diğer hak veya kanun yolunun 
kullanımını engellemez veya kısıtlamaz. Anılan hakkın 
veya kanun yolunun tek başına veya kısmen 
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kullanılması, o hak veya kanun yolunun ya da diğer 
hak veya kanun yolunun daha ileride kullanılmasını 
engellemez veya kısıtlamaz.  
 

12.12. Any matters not covered by the Agreement shall be 
governed by generally applicable Turkish laws. 
 

12.11. Sözleşme kapsamında düzenlenmemiş tüm konular, 
genel olarak geçerli Türk kanunlarına tabi olacaktır.  

12.13. The Parties shall undertake all best endeavours to 
settle amicably any disputes arising in the course of 
their mutual cooperation in connection with the 
Agreement. Should they fail to reach an amicable 
agreement within 15 (fifteen) days of the receipt by 
any Party of a notice in respect of any dispute in 
written form, in electronic form (by sending a 
scanned copy of a signed document via e-mail) or 
using e-signature, such disputes shall be materially 
settled by Istanbul Courts and Execution Officers. 

12.12. Taraflar, Sözleşme ile bağlantılı olarak karşılıklı 
işbirlikleri sırasında ortaya çıkan herhangi bir 
anlaşmazlığı sulh ile çözmek için her türlü çabayı 
göstereceklerdir. Herhangi bir Tarafın, herhangi bir 
uyuşmazlığa ilişkin; yazılı şekilde, elektronik şekilde 
(imzalı bir belgenin taranmış bir kopyasını e-posta ile 
göndererek) veya e-imza kullanılarak gönderilmiş bir 
bildirim almasından itibaren 15 (on beş) gün 
içerisinde sulh ile bir anlaşmaya varamazlarsa, bu 
uyuşmazlıklar maddi olarak İstanbul Mahkemeleri ve 
İcra Memurları tarafından çözümlenecektir.  
 

12.14. These Terms have been drawn up in the English and 
Turkish languages. Should any discrepancies arise 
between the English and the Turkish language 
versions, the Turkish version of the Agreement shall 
prevail. 
 

12.13. İşbu Koşullar İngilizce ve Türkçe dillerinde 
hazırlanmıştır. İngilizce ve Türkçe dillerindeki metinler 
arasında bir çelişki olması halinde, Sözleşmenin 
Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.  

12.15. Nothing in the Agreement creates any agency, joint 
venture, partnership, or any other form of joint 
enterprise, employment, or fiduciary relationship 
between the Parties. Supply Partner is an 
independent contractor pursuant to the Agreement. 
 

12.14. Sözleşme kapsamındaki hiçbir unsur, Taraflar 
arasında acentelik, ortak girişim, ortaklık veya başka 
herhangi bir ortak teşebbüs, istihdam veya güven 
ilişkisi kurmaz. Tedarik Ortağı, Sözleşme uyarınca bir 
bağımsız yüklenicidir.  

12.16. Appendix 1 – RTB House Advertising Guidelines – 
shall constitute an integral part of the Agreement. 

12.15. Ek 1 – RTB House Reklam İlkeleri – Sözleşmenin 
ayrılmaz bir parçasını teşkil eder.  
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APPENDIX 1 
RTB HOUSE ADVERTISING GUIDELINES 

EK 1  
RTB HOUSE REKLAM KILAVUZU 

1. RTB House is a provider of high-quality 
services. All business partners of RTB House 
shall keep the highest standards and quality of 
their services, as well as complying with the 
Advertising Guidelines stated herein. 

 

1. RTB House, yüksek kaliteli hizmet sağlayıcısıdır. 
RTB House'un tüm iş ortakları, hizmetlerinde en 
yüksek standartları ve kaliteyi korumanın yanı 
sıra burada belirtilen Reklamcılık Kılavuzu'na da 
uyum sağlayacaktır. 

2. RTB House is entitled to verify Supply Partner’s 
compliance with the rules set forth herein. 

 

2. RTB House, Tedarik Ortağının burada belirtilen 
kurallara uyum gösterdiğini doğrulama hakkına 
sahiptir. 

3. RTB House prohibits the display of RTB House 
Ads next to any content which promotes the 
following: 

3. RTB House, aşağıdakileri tanıtan herhangi bir 
içeriğin yanında RTB House Reklamlarının 
görüntülenmesini yasaklar: 

3.1. gambling, betting games Ponzi 
schemes, Pyramid schemes, Get-rich-
quick schemes, free money offers or 
other similar money-making 
opportunities which are legally 
questionable;  

3.1. kumar, bahis oyunları Ponzi sistemi, 
saadet zincirleri, küçük yatırımla çabuk 
zengin olma sistemleri, ücretsiz para 
teklifleri veya yasal olarak 
sorgulanabilir diğer benzer para 
kazanma fırsatları; 

3.2. chatlines, dating and friendship sites 
including those promoting casual sex or 
discreet encounters. This does not 
include regular dating websites that 
promote love and commitment; 

 

3.2. Rastgele cinsel ilişki veya gizli 
buluşmaları teşvik edenler dahil 
sohbet hatları, tanışma ve arkadaşlık 
siteleri. Bu, sevgiyi ve bağlılığı teşvik 
eden düzenli flört web sitelerini 
içermez; 

3.3. firearms and weapons; 
 

3.3. ateşli silahlar ve silahlar; 

3.4. harassment or hate speech; 3.4. taciz veya nefret söylemi; 
3.5. illegal or legally questionable activity; 3.5. yasa dışı veya yasal olarak şüpheli 

faaliyet; 
3.6. infringing intellectual property rights; 3.6. fikri mülkiyet haklarını ihlal eden 

içerik; 
3.7. misleading content; 3.7. yanıltıcı içerik; 
3.8. nudity, sex or adult content; 3.8. çıplaklık, cinsellik veya yetişkinlere 

yönelik içerik; 
3.9. pharmacies, medications and 

healthcare products and services 
(including online services); 

3.9. eczaneler, ilaçlar ve sağlık ürünleri ve 
hizmetleri (çevrimiçi hizmetler dahil); 

3.10. political organizations, candidates, 
political initiatives or events; 

3.10. siyasi kuruluşlar, adaylar, siyasi 
girişimler veya olaylar; 

3.11. religious content; 3.11. dini içerik; 
3.12. content, language or images which are 

violent, disrespectful, vulgar or 
offensive; 

3.12. şiddet içeren, saygısız, kaba veya 
saldırgan içerik, söylem veya görseller; 

3.13. tobacco, alcohol and drugs. 3.13.  sigara, alkol ve uyuşturucu. 
3.14. services provided by fortune-tellers, 

psychics, horoscopers etc. 
3.14. falcılar, medyumlar, astrologlar vb. 

tarafından sağlanan hizmetler; 
3.15. professions such as lawyers, doctors, 

sworn financial advisors, veterinarians 
who are subject to advertising ban 
according to Turkish law, 

3.15. avukat, doktor, yeminli mali müşavir, 
veteriner gibi Türk kanunlarına göre 
reklam yasağına tabi meslekler, 
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4. RTB House prohibits any content which 
specifically targets minors under the age of18 
(eighteen) to enter into distance contract. 

4. RTB House, özellikle 18 (on sekiz) yaşından 
küçüklerin mesafeli sözleşmenin tarafı 
yapılmasını hedefleyen herhangi bir içeriği 
yasaklar. 
 

5. RTB House prohibits the provision of signals in 
Bid Requests providing RTB House with context 
about users’ personal characteristics, including: 

5. RTB House, Teklif Taleplerinde, RTB House'a 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere kullanıcıların 
kişisel özellikleri hakkında bilgi sağlayan 
işaretlerin sunulmasını yasaklar: 
 

5.1. age (age range is acceptable); 5.1. yaş (yaş aralığı kabul edilebilir); 
5.2. financial status; 5.2. finansal durum; 
5.3. medical/health condition; 5.3. tıbbi/sağlık durumu; 
5.4. membership or political orientation; 5.4. üyelik veya siyasi yönelim; 
5.5. police record; 5.5. adli kayıt; 
5.6. religion or personal belief; 5.6. dini veya kişisel inanç; 
5.7. sex; 5.7. cinsiyet 
5.8. sexual orientation or practices; 5.8. cinsel yönelim veya uygulamalar; 
5.9. skin colour or ethnic origin. 5.9. ten rengi veya etnik köken. 

 


