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1.TARAFLAR  

A -) Mehmet Emin TERZİOĞLU – Fayda Bilişim Merkez Mahallesi Hasat Sokak Alver Apt. No:52/1 Şişli 

/ İSTANBUL Tel : 0 212 216 02 44 Kısaca ( FAYDA BİLİŞİM Olarak Anılacaktır.)  

B -) Bayi'liği onaylanan ……………………………………………………………………………………..  

Kısaca ( İŞ ORTAĞIMIZ Olarak Anılacaktır.) İŞ ORTAĞIMIZ ile FAYDA BİLİŞİM Aşağıdaki şartlarda, 

FAYDA BİLİŞİM ‘ in Türkiye’de yazılım ve dağıtımını yapmış olduğu yazılımların satış 

işlemlerinde,YETKİ BÖLGESİ içerisinde BAYİ Olması konusunda anlaşmışlardır.  

2. AMAÇ  

Sözleşmenin amacı İŞ ORTAĞIMIZ ile FAYDA BİLİŞİM arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların 

hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.  

3.KAPSAM  

İŞ ORTAĞIMIZ ile FAYDA BİLİŞİM arasında internet yazılımı alım – satım, eğitim desteği ve buna bağlı 

diğer faaliyetler ( yönetim paneli ,sipariş, tahsilat ve teslimat ) vb. bu sözleşmenin kapsamını temsil eder.  

4. BAYİ’LİK SİSTEMİ  

A- ) FAYDA BİLİŞİM’in Ticari prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına inandığı ve lüzumlu 

gördüğü yer veya yörelerde internet yazılımlarının satış hakkını verdiği ticari kuruluşlar ile çalışma 

şeklidir.  

B- ) İŞ ORTAĞIMIZ Oluşturduğu reklam araçları ile satış ağını kendi bölgesi içinde kendi nam ve 

hesabını genişletme hakkına sahiptir.Bu yolla kotasını artırarak kota hadleri içinde iskonto seçeneklerinden 

faydalanma olanağı elde edebilecektir.İŞ ORTAĞIMIZ oluşturduğu alt birimlerin faaliyetlerinden ve 

sorumluluklarından doğrudan doğruya kendisi sorumlu olacaktır.  

5. İŞ ORTAĞIMIZ ‘IN SORUMLULUKLARI   

A-) İŞ ORTAĞIMIZ, FAYDA BİLİŞİM’ in gerek pazarlama stratejisi gerekse mevzuat değişiklikleri 

nedeniyle yayınlayacağı pazarlama sirkülerlerine, satış şartlarına aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt 

eder. B-) İŞ ORTAĞIMIZ, FAYDA BİLİŞİM’ den satın alacağı ürünleri kendi nam ve hesabına 

pazarlar. FAYDA BİLİŞİM adına herhangi bir taahhütte bulunmama ve yükümlülük altına girmeme, 

üçüncü şahıslarda böyle bir intiba uyandırmama konusuna özen göstermeyi peşinen kabul ve taahhüt 

eder.  

C-) İŞ ORTAĞIMIZ, FAYDA BİLİŞİM’den almış olduğu internet yazılımlarını marka, etiket veya 

sözleşmelerinde değişiklik yapamaz. FAYDA BİLİŞİM’in menfaatlerini zedeleyecek marka, imaj 

değişikliğinde ve itibarını sarsacak davranışlarda bulunamaz.  

D-) Yazılımın ve dökümantasyonun telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza  

Kanunu ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Bu noktada; İŞ 

ORTAĞIMIZ FAYDA BİLİŞİM’ den almış olduğu İnternet yazılımlarını lisanssız kullanımını, 

çoğaltılmasını, yayılmasını ve nakledilmesini yapamaz. Aksi taktirde; İŞ ORTAĞIMIZ hakkında, 5237 

sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu' nun Bilişim Alanındaki Suçlara ilişkin maddeleri ve yine 5846 sayılı Fikir 

ve Sanat Eserleri Kanunu’ nun ilgili maddeleri uyarınca hukuki ve cezai işlemler uygulanır.  

E-) İŞ ORTAĞIMIZ, FAYDA BİLİŞİM’in pazarladığı ürünlerin markasının itibarını bozmayacak, kötüye 

kullanmayacak ve onun değerini düşürmeyecektir. İŞ ORTAĞIMIZ bu maddede belirtilen 
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yükümlülüğünün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt 

etmiştir.  

F-) İŞ ORTAĞIMIZ,FAYDA BİLİŞİM’in gerek kendi markalarının gerekse pazarladığı ürünlerin 

markasını , içerdiği endüstriyel tasarımların, coğrafi işaretlerin, patentlerin ve bunlara bağlı olan ve ondan 

doğan tüm ticari itibarın, fikri hak sahiplerine veya onunla ilişkili şirketlere ait olduğunu, aksine bir 

davranışın fikri haklar mevzuatına (marka, telif vb.) ve ticaret mevzuatına (haksız rekabet) aykırılık teşkil 

edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.  

G-) İŞ ORTAĞIMIZ , satışını yaptığı internet yazılımlarının eğitiminden sorumludur. Son kullanıcının 

istek ve şikayetlerinin giderilmesinde FAYDA BİLİŞİM ile (gerektiğinde) işbirliği yapacak ve birlikte 

sorumlu olacaktır.  

H- ) İŞ ORTAĞIMIZ, taleplerini destek biriminden FAYDA BİLİŞİM’e iletecektir. Destek biriminden 

talep edilmeyen istekler için işlem yapılmaz.  

I- ) İŞ ORTAĞIMIZ reklam yaparsa masrafı İŞ ORTAĞIMIZ ‘a ait olacak yada ( FAYDA BİLİŞİM’in 

uygun görmesi dahilinde ) FAYDA BİLİŞİM ile yapılan anlaşmalar dahilinde ortak reklam çalışmaları 

yapılabilecektir.  

J-) İŞ ORTAĞIMIZ ticari reklam ve ilanlarında alıcıyı yanıltıcı bir dil veya işaret kullanamaz, alıcıyı 

yanıltmaya yönelik reklam ve ilan veremez.  

6. SATIŞLARDA UYGULANACAK ESASLAR  

A-) İŞ ORTAĞIMIZ, bedelini ödeyerek mal edindiği internet yazılımlarını kendi nam ve hesabına satacak.  

B-) İŞ ORTAĞIMIZ iş bu sözleşmeye göre temin edeceği internet yazılımlarını kendi nam ve hesabına, 

rizikosu kendisine ait olmak üzere satmakla yetkilidir. FAYDA BİLİŞİM adına herhangi bir işlem yapmak , 

taahhüde girmek yetkisine sahip değildir.  

C-) İŞ ORTAĞIMIZ satışlarında FAYDA BİLİŞİM tarafından belirlenen fiyat listelerine uymakla 

yükümlüdür.  

D-) Herhangi Bir İŞ ORTAĞIMIZ Tarafında Fiyat Teklifi Verilen Müşterilere Başka Bir İŞ ORTAĞIMIZ 

Kesinlikle Fiyat Teklifi Veremeyecektir.  

7. SİPARİŞ VE TESLİMAT  

A-) İnternet yazımlarının ödenmesinde, FAYDA BİLİŞİM Fiyat Listelerinde yer alan fiyatlar esas 

alınacaktır. İnternet yazılımlarının ödeme bildirim Formu’ nun FAYDA BİLİŞİM ‘ e iletilmesinden ve 

ödemenin FAYDA BİLİŞİM’ e yapılmasının ardından, sipariş edilen ürünler FAYDA BİLİŞİM’in 

belirlediği saatler içinde teslim edilecektir.  

B-) Sipariş edilen internet yazılımlarının FAYDA BİLİŞİM’ e ulaşmadığı takdirde FAYDA BİLİŞİM, 

siparişi geçerli saymama hakkına sahiptir.  

8. İNTERNET YAZILIMLARI FİYATLARI VE İSKONTOLAR   

A-) İŞ ORTAĞIMIZ, FAYDA BİLİŞİM tarafından belirlenen Bayi Fiyat Listesindeki fiyatlardan internet 

yazılımlarını alır. İnternet yazılımları Satış Fiyat Listesine uyarak İŞ ORTAĞIMIZ internet yazılımlarını 

satmalıdır. Aksi taktirde çıkacak problemlerden FAYDA BİLİŞİM sorumlu değildir.  
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B-) FAYDA BİLİŞİM piyasadaki dalgalanmalardan dolayı, yazılım fiyatlarında değişiklik yapma hakkını 

saklı tutar.  

C-) İŞ ORTAĞIMIZ kar oranı FAYDA BİLİŞİM tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden Bayi kar payı 

FAYDA BİLİŞİM resmi web sitesinde Bayilik Girişi yaparak online olarak görebilirler.  

  

  

9.SÖZLEŞME SÜRESİ  

A-) İş bu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve bir (1) yıl geçerlidir. Bir yıl sonunda, taraflardan 

herhangi biri yazılı bir bildirimde bulunmadığı sürece aynı sözleşme yürürlükte kalacaktır.  

B-) İŞ ORTAĞIMIZ , sözleşmeyi süre sonunda yenilemek istemiyorsa, sözleşmenin bitim tarihinden 1 (bir) 

ay önce FAYDA BİLİŞİM’ e fesih talebini ihtar etmek zorundadır. Aksi taktirde sözleşme aynı şartlar ve 

aynı süre ile yenilenmiş sayılır.  

C-) Sözleşme bitim süresinde; FAYDA BİLİŞİM tarafından belirlenen yeni sözleşme, eski sözleşmedeki 

karşılıklı hakları ihlal etse bile geçerli olacaktır.  

10. SÖZLEŞME ŞARTI  

İŞ ORTAĞIMIZ , FAYDA BİLİŞİM’in Yazılımları satışında İŞ ORTAĞIMIZ olmak istiyorsa FAYDA 

BİLİŞİM paketlerinden birini liste fiyatından almak zorundadır.  

11. TALİMATLARA UYMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI - FESHİ  

İŞ ORTAĞIMIZ ; Sözleşmenin İŞ ORTAĞIMIZ ‘ın Sorumlulukları, Sipariş ve Teslimat başlıklı 

düzenlenen şartlara ve fiyat listelerine uymak, FAYDA BİLİŞİM tarafından düzenlenecek kampanyalara 

katılmak zorundadır. İŞ ORTAĞIMIZ sözleşme şartlarına uymaması ve ekte yer alan Bayilik Şartlarına 

uygunluğunun ortadan kalkması halinde FAYDA BİLİŞİM sözleşmeyi geçici bir süre askıya alabilir. 

Yapılacak yazılı ihtara rağmen sözleşmeye aykırılığı devam edecek olursa FAYDA BİLİŞİM sözleşmeyi 

feshedebilir.  

Ayrıca müşteriden alınan şikayetler doğrultusunda, FAYDA BİLİŞİM sözleşmeyi tek taraflı olarak 

feshetme yetkisine sahiptir. İŞ ORTAĞIMIZ ‘ ın sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkı yoktur. İŞ 

ORTAĞIMIZ, sözleşmeyi tek taraflı fesih edecek olursa belirlenecek tazminat miktarını FAYDA 

BİLİŞİM’ e ödemekle yükümlüdür.  

12. DİĞER ŞARTLAR   

A-) Şirket ise; İŞ ORTAĞIMIZ’ ın yetkili/lerinin İmza Sirküleri, Onaylı Vergi Dairesi Faaliyet Belgesi, 

Vergi Levhası, Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve yetkililerinin Nüfus 

Cüzdanı Fotokopisi ekidir.  

B-) Şahıs Firması ise; İŞ ORTAĞIMIZ’ ın yetkilisinin İmza Beyannamesi, Onaylı Vergi Dairesi Faaliyet 

Belgesi, Vergi Levhası, Kayıtlı Olunan Odadan Alınmış Kayıt Sureti ve yetkilinin Nüfus Cüzdanı 

Fotokopisi bu sözleşmenin ekidir.   

13.  SON HÜKÜMLER  

İş bu sözleşme 13 madde, 12. maddede yer alan belgelerden ibaret olup taraflarca aslı düzenlenecektir. 

İhtilaf halinde İSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  
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