.../…/2019 BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
KATMAN YAZILIM VE DANIŞMANLIK E-TİCARET LTD.ŞTİ Adres:
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat: 6 No: 528 Şişli/İstanbul Tel:
0(212) 220 82 85
E-mail adresi: bilgi@entegratoryum.com
Vergi Dairesi: Şişli Vergi Numarası: 528 064 1762 Tic.Sic. No: 904364
(İş bu sözleşmede kısaca ENTEGRATORYUM olarak anılacaktır.)

Firma Adı: …………………………………………………………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………
Tel: …………………………………………………………………………………………………………………
Vergi Dairesi:……………………………………………………………………………………………………….
Vergi Numarası: …………………………………………………………………………………………………
TC Kimlik Numarası:…………………………………………………………………………………………….
Web Adresi :……………………………………………………………………………………………………….
E-mail adresi:……………………………………………………………………………………………………..
Personel Sayısı:……………………………………………………………………………………………………
(İş bu sözleşmede kısaca BAYİ olarak anılacaktır.) BAYİ ile ENTEGRATORYUM
aşağıdaki şartlarda, ENTEGRATORYUM’ ın Türkiye’de yazılım ve dağıtımını yapmış
olduğu yazılımların satış işlemlerinde BAYİ olması konusunda anlaşılmıştır.
2. KONU:
İş bu sözleşme ENTEGRATORYUM bayilik sistemi dahilinde, ENTEGRATORYUM’ un
satışını sunduğu ürünlerin BAYİ tarafından satışı yapılırken izlenecek ticari ilişkinin
sınırlarını, karşılıklı hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.
3. AMAÇ VE YETKİ
İş bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, BAYİ ile ENTEGRATORYUM arasında herhangi bir
ortaklık ya da ortak girişim oluşturma ya da BAYİ’ nin ENTEGRATORYUM nam ve
hesabına hareket etmekle yetkili kılınmasına yönelik olarak işletilmeyecektir.
BAYİ, iş bu sözleşmede açıkça belirtilmiş yetkilerin dışında, hiçbir surette (herhangi
bir beyanda bulunma ya da garanti verme, herhangi bir sorumluluk ya da
yükümlülük altına girme ve herhangi bir hak ya da yükümlülüğün ifası dahil ve
bunlarla sınırlı olmaksızın) ENTEGRATORYUM nam ve hesabına hareket edemez,
kendisini ENTEGRATORYUM namına takdim ve lanse edemez, üçüncü şahıslar ile
önceden ENTEGRATORYUM’ dan yazılı onay almadıkça ENTEGRATORYUM nam ve
hesabına sözlü ya da yazılı herhangi bir akit yapamaz ve taahhütlerde bulunamaz.

İş bu sözleşme kapsamında BAYİ, hiçbir şekilde ENTEGRATORYUM’ un hukuksal
temsilcisi, acentesi veya vekili olmayıp, bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında
ENTEGRATORYUM’ u yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye ve
ENTEGRATORYUM’ u temsil ve ilzam etme yetkisine sahip değildir.
İş bu sözleşmede belirlenen hak ve yükümlülükler sadece ENTEGRATORYUM ve
BAYİ arasında hüküm ifade etmekte olup, BAYİ müşteri ile yürüteceği her türlü
süreçten münhasır sorumludur.
4. KAPSAM: ENTEGRATORYUM ile BAYİ arasında Entegrasyon paketi ve diğer
ürünlerin alımı-satımı, servis, eğitim desteği ve buna bağlı diğer faaliyetleri (sipariş,
tahsilat, teslimat) vb. bu sözleşmenin kapsamını teşkil eder.
5. BAYİLİK SİSTEMİ
ENTEGRATORYUM’ un ticari prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına
inandığı ve lüzumlu gördüğü yer veya yörelerde, bilgisayar programlarının ve internet
yazılımlarının satış hakkını verdiği ticari kuruluşlar ve kişiler için çalışma şeklidir.
BAYİ oluşturduğu satış ekibi ve/veya program tanıtım menajerleri ile satış ağını
geliştirme yetkisine sahiptir. BAYİ oluşturduğu alt birimlerin ve kendisinin fiil ve
faaliyetlerinden doğrudan doğruya kendisi sorumlu olacaktır.
BAYİ’ nin yaptığı satışta alacağı komisyon bedeli ilk satışında geçerli değildir.
Yapılan ikinci satış itibari ile sözleşmede belirtilen komisyon oranı dahilinde BAYİ
satıcılık sistemi devreye girecektir.
6. BAYİNİN SORUMLULUKLARI
BAYİ ENTEGRATORYUM’ un gerek pazarlama stratejisi gerekse mevzuat değişikliği
nedeniyle yayınlayacağı pazarlama sirkülerine, satış şartlarına, her türlü faaliyete ve
değişikliğe aynen uymayı kabul taahhüt eder.
BAYİ ENTEGRATORYUM’ dan satın alacağı ürünleri kendi nam ve hesabına pazarlar.
ENTEGRATORYUM adına herhangi bir taahhütte bulunmama ve yükümlülük altına
girmeme, üçüncü şahıslarda böyle bir intiba uyandırmama konusuna özen
göstermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
BAYİ ENTEGRATORYUM’ dan almış olduğu programların marka, etiket veya
sözleşmelerinde değişiklik yapamaz. ENTEGRATORYUM’ un menfaatlerini zedeleyecek
marka, imaj değişikliğinde ve itibarını sarsacak davranışlarda bulunamaz.

Yazılımın ve dokümantasyonun 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; BAYİ ENTEGRATORYUM’ dan almış olduğu
programların lisansız kullanımı, çoğaltmasını, yayılmasını ve nakledilmesini yapamaz.
Aksi taktirde; BAYİ hakkında, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanındaki
suçlara ilişkin maddeleri ve yine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunun ilgili
maddeleri uyarınca hukuki ve cezai işlemler uygulanır.
BAYİ ENTEGRATORYUM’ un pazarladığı ürünlerin markasının itibarını
bozmayacak, kötüye kullanmayacak ve onun değerini düşürmeyecektir. BAYİ bu
maddede belirtilen yükümlülüğün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi devam
edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
BAYİ, ENTEGRATORYUM’ un 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 ve onun
ilişkili şirketlerine ait olduğunu, aksine bir davranışın fikri haklar mevzuatına (marka,
telif vb.) ve ticaret mevzuatına (haksız rekabet) aykırılık teşkil edeceğini peşinen kabul
ve beyan eder.
BAYİ müşterisi, entegrasyon paket eğitimi için ENTEGRATORYUM merkezine
gelememesi ve eğitim talep etmesi durumunda, BAYİ müşteriye paket eğitimini
vermekle sorumludur. BAYİ dilerse satış yaptığı bir kaç müşterisine kendi yerinde aynı
anda eğitim verebilir. Son kullanıcının istek ve şikayetlerinin giderilmesinde
ENTEGRATORYUM ile (gerektiğinde) işbirliği yapacak ve birlikte sorumlu olacaktır.
BAYİ reklam yaparsa masrafı BAYİ’ ye ait olacak ya da (ENTEGRATORYUM’ un
uygun görmesi dahilinde) ENTEGRATORYUM ile yapılan anlaşmalar dahilinde ortak
reklam çalışmaları yapılabilecektir.
BAYİ ticari reklam ve ilanlarında alıcıyı yanıltıcı bir dil veya işaret kullanamaz,
alıcıyı yanıltmaya yönelik reklam ve ilan veremez.
BAYİ hakedişlerini vaktinde alabilmesi için ilgili bedeli fatura ederek, belirtilen süre
içinde tam ve doğru olarak ENTEGRATORYUM’ a iletmesi gerekmektedir.
Müşteriden ya da üçüncü şahıslardan kaynaklanan dolandırıcılık, hile, sahtekarlık ve
kötü niyetli fiiller nedeniyle Müşterinin ve/veya BAYİ’ nin zarara uğraması
durumunda ENTEGRATORYUM ’a karşı hiçbir talepte bulunamayacağını,
ENTEGRATORYUM’ un bu durumu öğrenmesi üzerine ya da bu yönde şüphe duyması
halinde ilgili hizmeti durdurabileceğini, askıya alabileceğini ve bu nedenle
ENTEGRATORYUM ’a karşı hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmiş olur.

BAYİ tahsil edilen bedellerin kendi hesabına aktarılabilmesi için gerekli banka
bilgilerini sürekli güncel tutmalıdır, değişen hesap bilgilerini vaktinde vermemekten
dolayı yapılacak ödemelerin gecikmesinden dolayı ENTEGRATORYUM’ un
sorumluluğunda olmadığını kabul eder.
BAYİ, ENTEGRATORYUM’ un gelir paylaşım oranlarını değiştirebileceğini ve/veya
sözleşmeyi tek taraflı fesih edebileceğini kabul etmiş olur.
ENTEGRATORYUM müşteriye para iadesini uygun gördüğü şartlar oluştuğunda para
iadesi yapar. Böyle bir durumda ödeme gerçekleştirdiği tarih itibariyle BAYİ’ nin o
projeden aldığı komisyonu ENTEGRATORYUM’ a 30 gün içinde ödeme yapmakla
yükümlüdür.
BAYİ ve ENTEGRATORYUM kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya
başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, çalışma şekli, yazılımsal bilgiler,
algoritmalar, özel görüşmeler, müşteri dataları, müşteri görüşmeleri ve belgeler
hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı
dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere
aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü
belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce
kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat
gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş
veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam
içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş
bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.
BAYİ, ENTEGRATORYUM’ un oluşturduğu yazılım paketlerini, sistem
tasarımlarını, görsel tasarım, broşür, referans vb. gibi her türlü yazılı ve görsel bilgileri
ve kampanyaları kendisine aitmiş gibi kullanamaz. ENTEGRATORYUM markası
kendisininmiş gibi davranamaz. Her paylaşımında ENTEGRATORYUM markasının
bulunması zorunludur.
7. SATIŞLARDA UYULACAK ESASLAR
BAYİ ENTEGRATORYUM ürünlerini kendi nam ve hesabına satacak,
ENTEGRATORYUM’ un servis desteği sağlaması, satışlardan iskonto alabilmesi için
sipariş formunu, Entegrasyon paketi için sözleşmenin bir nüshasını ve ilgili evrakları
ENTEGRATORYUM ’a ulaştıracaktır.
BAYİ, Entegrasyon paketi sattı ise; buna dair üç nüsha sözleşme düzenleyecek. Bir
nüsha ENTEGRATORYUM’ a, bir nüsha müşteriye gönderilecek; diğer nüsha
kendisinde kalacak. Müşteriden sözleşmeye ek olarak imza sirküleri, vergi levhası,
ticaret sicil gazetesi, oda sicil kayıt sureti (varsa), kimlik fotokopisi alınacak. Bu
belgeler de ENTEGRATORYUM’ a gönderilecek.

BAYİ’ nin sattığı Entegrasyon paketlerinin ve diğer ürünlerin faturası,
ENTEGRATORYUM tarafından müşteriye kesilecek ve müşteriye gönderilecek. Müşteri
satın aldığı ürünün ödemesini ENTEGRATORYUM’ a yapacak. BAYİ, ENTEGRATORYUM’
a oranı dahilinde komisyon faturası kesecek.
ENTEGRATORYUM tarafından yapılan satışlar NAKİT,KREDİ KARTI,ÇEK Vb..
ödeme türlerinden doğan finansal giderler (komisyon gideri,çek provizyon
gideri vb.) düştükten sonra BAYİ’ye hak edişi yapılan ödeme türünün nakite
dönüştüğü tarihten itibaren en geç 7 iş günü içinde komisyon faturası
karşılığında yapılacaktır.

Böylece Entegrasyon paket sözleşmesi, ilgili evrakları ve faturası bulunan son
kullanıcı garantiden faydalanabilecektir. Faturası, paket sözleşmesi, ilgili evrakları
olmayan son kullanıcılar ENTEGRATORYUM’ un garanti kapsamında değildir.
BAYİ talepleri yazılı ve kesin sipariş formu ile ENTEGRATORYUM’ a iletecektir.
Sipariş formu ile talep edilmeyen istekler için işlem yapılmaz.
BAYİ iş bu sözleşmeye göre temin edeceği ürünleri kendi nam ve hesabına
rizikosu kendisine ait olmak üzere satmakla yetkilidir. ENTEGRATORYUM adına
herhangi bir işlem yapmak taahhüde girmek yetkisine sahip değildir.
BAYİ satışlarında ENTEGRATORYUM tarafından belirlenen fiyat listelerine
uymakla yükümlüdür. Ancak teknik servis, kurulum, görsel tasarım, içerik girişleri, site
yönetimi v.b. verilecek ek hizmetlerin fiyatları BAYİ’ ye aittir. BAYİ, fiyat listelerine
uymadığı taktirde ENTEGRATORYUM sözleşmeyi geçici bir süre askıya alabilir.
Yapılacak yazılı ihtara rağmen yine fiyat listelerine uymamaya devam edecek olursa
ENTEGRATORYUM sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca ENTEGRATORYUM’ un fiyat
listelerine uyulmamasından doğan maddi ve manevi zararları BAYİ peşinen ne nakten
ödemeyi kabul eder.
Görüştüğü potansiyel müşteri adaylarını merkeze bildiren BAYİ, o müşteriyi kendi
adına ayırtmış olur. BAYİ tarafından bilgisi verilmeyen müşteriye Genel Merkez ya da
başka bir BAYİ tarafından yapılan satış için ENTEGRATORYUM sorumluluk kabul
etmez. Ancak BAYİ tarafından bilgisi verilen müşteriye genel merkezden yapılan satış
(müşterinin kendini saklaması ile) için BAYİ’ nin komisyonu geçerlidir ve
ENTEGRATORYUM bu komisyon bedelini BAYİ’ ye ödeyecektir.
8. SİPARİŞ VE TESLİMAT
Program bedelinin ödenmesinde ENTEGRATORYUM fiyat listelerinde yer alan
fiyatlar esas alınacaktır. Sipariş formunun ENTEGRATORYUM’ a iletilmesinden ve
ödemenin ENTEGRATORYUM’ a yapılmasının ardından sipariş edilen ürün yürürlüğe
konulacaktır.

9. PROGRAM FİYATLARI VE İSKONTOLARI
BAYİ ENTEGRATORYUM tarafından belirlenen Bayi Fiyat Listesindeki fiyatlardan
programı satın alır. BAYİ Program Satış Fiyat Listesine uyarak programları satmalıdır.
Aksi taktirde çıkacak problemlerden ENTEGRATORYUM sorumlu değildir.
ENTEGRATORYUM piyasadaki dalgalanmalardan dolayı, program fiyatlarında ve
tüm BAYİ iskontolarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
BAYİ kar oranı ENTEGRATORYUM tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden
ENTEGRATORYUM Entegrasyon Paketleri, tasarım vb. ürünler için %10’dur.
Paket yenileme dönemlerinde BAYİ yenileme oranı %10’dur.

10. SÖZLEŞME SÜRESİ
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.
BAYİ sözleşmeyi süre sonunda yenilemek istemiyorsa sözleşmenin bitim tarihinden
bir (1) ay önce, ENTEGRATORYUM’ a fesih talebini ihtar etmek zorundadır. Aksi
taktirde sözleşme aynı şartlar ve aynı süre ile yenilenmiş sayılır.
11. ÖZEL SATIŞ MADDELERİ – KAMPANYALAR
ENTEGRATORYUM özel satış modelleri geliştirdiği taktirde BAYİ’ ler aynı satış modelini
uygulamakla yükümlüdür. Ancak ekonomik dalgalanmalar ve talep darlığı gibi
nedenlerle ENTEGRATORYUM kendi nam ve hesabına yeni satış modelleri
düzenleyebilir, bilgisayar satıcıları ve toptancılarının düzenleyeceği kampanyalara
katılabilir, kendi nam ve hesabına satış zinciri oluşturabilir. Bu satışlar hiçbir zaman
BAYİ’ lerin pazar payını azaltıcı, satışlarını etkiler manasında yorumlanamaz.
Kampanya dönemlerinde, BAYİ’ nin komisyon oranı ne ise, bu oran geçerli
olacaktır. Her hangi bir değişiklik olmayacaktır. Kampanyalı fiyat ne ise onun
üzerinden komisyonu dahilinde paket alacaktır.
12. TALİMATLARA UYMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI - FESHİ
BAYİ sözleşmenin BAYİ’ nin sorumlulukları, sipariş ve teslimat başlıklı düzenlenen
şartlara ve fiyat politikasına, sözleşme dahilinde mevcut olan her hükme uymak,
ENTEGRATORYUM tarafından düzenlenecek kampanyalara katılmak zorundadır. BAYİ’
nin sözleşme şartlarına uymaması, bayilik şartlarına uygunluğunun ortadan kalkması
halinde ENTEGRATORYUM sözleşmeyi geçici bir süre askıya alabilir. Yapılacak yazılı
ihtara rağmen sözleşmeye aykırılığı devam edecek olursa ENTEGRATORYUM
sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca müşteriden alınan şikayetler doğrultusunda
ENTEGRATORYUM sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

13. TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
Taraflar, sözleşmede yazılı adreslerini yasal tebligat olarak kabul ederler. Taraflar,
adres değişikliklerini üç (3) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdürler. Aksi halde sözleşmede yazılı adreslere tebligat kanunun 35.
Maddesine göre yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ederler. Sözleşme süresi
içinde BAYİ’ nin elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi,
hesap ekstresi gönderebilir. BAYİ söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada
kendisine ulaşılmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin
gönderildikleri tarihten itibaren 3 (üç) gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş
sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
14. SON HÜKÜMLER İş bu sözleşme 7 sayfa, 14 Maddeden oluşmaktadır. Taraflarca
aslı düzenlenecektir. İhtilaf halinde İSTANBUL Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
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