
	  

BAYİLİK	  SÖZLEŞMESİ	  

1.TARAFLAR	  :	  

A-‐)	  Nora	  Medya	  Bilişim	  Yazılım	  Hizmetleri	  ve	  Dış	  Tic.	  Ltd.	  ŞJ .
Seyit	  Nizam	  Mah.	  Demirciler	  Sitesi	  6.	  Yol	  Galaksi	  1	  İş	  Merkezi	  Kat	  4	  No:	  83	  /	  73	  ZeyW nburnu	  -‐	  İSTANBUL	  
Tel	  :	  0	  (212)	  416	  06	  44	  -‐	  558	  94	  50	  -‐	  0.532	  541	  93	  77	  (Kısaca	  Nora	  Medya	  olarak	  an ılacakX

l

r.)	  

B-‐)............................................................................................................................................... 	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
(Kısaca	  YETKİLİ	  SATICI	  olarak	  anılacakX

l

r.)	  

YETKİLİ	  SATICI	  ile	  NORA	  MEDYA	  aşağıdaki	  şartlarda	  ,	  NORA	  MEDYA’	  nın	  Türkiye’de	  yaz ılım	  ve	  dağıX

X

mını	  yapmış	  olduğu	  
yazılımların	  saXş	  işlemlerinde,	  YETKİ	  BÖLGESİ	  içerisinde	  BAYİ	  olması	  konusunda	  anlaşmışlardır.	  

2-‐	  AMAÇ:	  Sözleşmenin	  amacı	  NORA	  MEDYA	  ile	  YETKİLİ	  SATICI	  arasındaki	  Wcari	  ilişkiyi	  düzenlemek,	  tarafların	  hak	  ve	  
mesuliyetlerini	  belirlemekW r.	  

3-‐	  KAPSAM:	  NORA	  MEDYA	  ile	  YETKİLİ	  SATICI	  arasında	  bilgisayar	  programı;	  internet	  yazılımı	  alım-‐saX

m

mı,	  servis,	  eğiWm	  
desteği	  ve	  buna	  bağlı	  diğer	  faaliyetler	  (sipariş,	  tahsilat,	  teslimat)	  vb.	  bu	  sözleşmenin	  kapsamını	  teşkil	  eder.	  

4-‐	  YETKİLİ	  SATICILIK	  SİSTEMİ:	  A-‐)	  NORA	  MEDYA’	  nın	  Wcari	  prensip	  ve	  faaliyetlerine	  uyum	  sağlayacağına	  inandığı	  ve	  
lüzumlu	  gördüğü	  yer	  veya	  yörelerde,	  bilgisayar	  programlar ının	  ve	  internet	  yazılımlarının	  saXş	  hakkını	  verdiği	  Wcari	  
kuruluşlar	  ile	  çalışma	  şeklidir.	  

B-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  oluşturduğu	  Program	  TanıX

X

mcıları	  ve	  Program	  TanıX

X

m	  Menajerleri	  ile	  saXş	  ağını	  kendi	  bölgesi	  içinde	  
kendi	  nam	  ve	  hesabına	  genişletme	  hakkına	  sahipWr.	  Bu	  yolla	  kotasını	  arX

a

rarak	  kota	  hadleri	  içinde	  azami	   ıskonto	  
seçeneklerinden	  faydalanma	  olana ğını	  elde	  edebilecekWr.	  YETKİLİ	  SATICI	  oluşturduğu	  alt	  birimlerin	  faaliyetlerinden 	  
doğrudan	  doğruya	  kendisi	  sorumlu	  olacakX

r

r.	  

5-‐	  YETKİLİ	  SATICI'	  NIN	  SORUMLULUKLARI	  :	  

A-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  NORA	  MEDYA’nın	  gerek	  pazarlama	  stratejisi	  gerekse	  mevzuat	  de ğişiklikleri	  nedeniyle	  yay ınlayacağı	  
pazarlama	  sirkülerlerine,	  saX ş	  şartlarına	  aynen	  uymayı	  peşinen	  kabul	  ve	  taahhüt	  eder.	  

B-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  NORA	  MEDYA’dan	  saX

S

n	  alacağı	  ürünleri	  kendi	  nam	  ve	  hesabına	  pazarlar.	  NORA	  MEDYA	  adına	  
herhangi	  bir	  taahhüYe	  bulunmama	  ve	  yükümlülük	  alX

�

na	  girmeme,	  üçüncü	  şahıslarda	  böyle	  bir	  inWba	  uyandırmama	  
konusuna	  özen	  göstermeyi	  peşinen	  kabul	  ve	  taahhüt	  eder.	  

C-‐)	  YETKİLİ	  SATICI;	  NORA	  MEDYA’	  dan	  almış	  olduğu	  programların	  marka,	  eWket	  veya	  sözleşmelerinde	  değişiklik	  
yapamaz.	  NORA	  MEDYA’	  nın	  menfaatlerini	  zedeleyecek	  marka,	  imaj	  de ğişikliğinde	  ve	  iWbarını	  sarsacak	  davranışlarda	  
bulunamaz.	  

D-‐)	  Yazılımın	  ve	  dökümantasyonun	  telif	  haklar ı,	  5846	  sayılı	  Fikir	  ve	  Sanat	  Eserleri	  Kanunu	  ve	  Türk	  Ceza	  Kanunu	  ve	  5237 	  
sayılı	  Yeni	  Türk	  Ceza	  Kanunu	  hükümleri	  ile	  koruma	  alX

�

na	  alınmışX

X

r.	  Bu	  noktada;	  YETKİLİ	  SATICI	  NORA	  MEDYA’	  dan	  almış	  
olduğu	  programların	  lisanssız	  kullanımını,	  çoğalX

a

lmasını,	  yayılmasını	  ve	  nakledilmesini	  yapamaz.	  Aksi	  takW rde;	  YETKİLİ	  
SATICI	  hakkında,	  5237	  sayılı	  Yeni	  Türk	  Ceza	  Kanunu'	  nun	  Bili şim	  Alanındaki	  Suçlara	  ilişkin	  maddeleri	  ve	  yine	  5846	  sayılı	  
Fikir	  ve	  Sanat	  Eserleri	  Kanunu’	  nun	  ilgili	  maddeleri	  uyar ınca	  hukuki	  ve	  cezai	  işlemler	  uygulanır.	  

E-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  NORA	  MEDYA’nın	  pazarlad ığı	  ürünlerin	  markas ının	  iWbarını	  bozmayacak,	  kötüye	  kullanmayacak	  ve 	  
onun	  değerini	  düşürmeyecekWr.	  YETKİLİ	  SATICI	  bu	  maddede	  belirWlen	  yükümlülüğünün	  sözleşmenin	  sona	  ermesinden 	  
sonra	  dahi	  devam	  edeceğini	  peşinen	  kabul	  ve	  taahhüt	  etmişWr.	  



F-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  NORA	  MEDYA’	  nın	  gerek	  kendi	  markalar ının	  gerekse	  pazarladığı	  ürünlerin	  markas ını	  ,	  içerdiği	  
endüstriyel	  tasarımların,	  coğrafi	  işaretlerin,	  patentlerin	  ve	  bunlara	  ba ğlı	  olan	  ve	  ondan	  doğan	  tüm	  Wcari	  iWbarın,	  fikri	  
hak	  sahiplerine	  veya	  onunla	  ili şkili	  şirketlere	  ait	  olduğunu,	  aksine	  bir	  davranışın	  fikri	  haklar	  mevzuaX

n

na	  (marka,	  telif	  vb.) 	  
ve	  Wcaret	  mevzuaX

v

na	  (haksız	  rekabet)	  aykırılık	  teşkil	  edeceğini	  peşinen	  kabul	  ve	  beyan	  eder.	  

D-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  saXşını	  yapXğı	  internet	  ve	  bilgisayar	  programının	  servis	  ve	  eğiWminden	  sorumludur.	  Son	  kullan ıcının	  
istek	  ve	  şikayetlerinin	  giderilmesinde	  NORA	  MEDYA	  ile	  (gerekW ğinde)	  işbirliği	  yapacak	  ve	  birlikte	  sorumlu	  olacakX

i

r.	  

G-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  taleplerini	  yaz ılı	  ve	  kesin	  sipariş	  formu	  ile	  NORA	  MEDYA’a	  iletecekWr.	  Sipariş	  formu	  ile	  talep	  
edilmeyen	  istekler	  için	  i şlem	  yapılmaz.	  

H-‐)	  YETKILI	  SATICI	  reklam	  yaparsa	  masraD 	  YETKİLİ	  SATICI’	  ya	  ait	  olacak	  yada	  (	  NORA	  MEDYA’	  nın	  uygun	  görmesi 	  
dahilinde	  )	  NORA	  MEDYA	  ile	  yapılan	  anlaşmalar	  dahilinde	  ortak	  reklam	  çal ışmaları	  yapılabilecekWr.	  

I-‐)	  YETKİLİ	  SATICI	  Wcari	  reklam	  ve	  ilanlar ında	  alıcıyı	  yanılX

l

cı	  bir	  dil	  veya	  işaret	  kullanamaz,	  al ıcıyı	  yanıltmaya	  yönelik	  
reklam	  ve	  ilan	  veremez.	  

6-‐	  SATIŞLARDA	  UYGULANACAK	  ESASLAR:	  A-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  bedelini	  ödeyerek	  mal	  edindi ği	  internet	  ve	  bilgisayar	  
programlarını	  kendi	  nam	  ve	  hesabına	  satacak,	  NORA	  MEDYA’	  nın	  servis	  deste ğinin	  sağlanması,	  saXşlardan	  iskonto	  
alabilmesi	  için	  Program	  Sipari ş	  Sözleşmesi’	  nin	  bir	  nüshasını	  NORA	  MEDYA’	  a	  ulaşX

X

racakX

r

r.	  

B-‐)	  Son	  Kullanıcının	  Programın	  Faturasını	  Son	  Kullanıcıya	  iletmekle	  yükümlüdür.	  Böylece	  Program	  Faturas ı	  bulunan	  Son	  
Kullanıcı	  garanWden	  faydalanabilecekWr.	  Faturası	  olmayan	  Son	  Kullanıcılar	  NORA	  MEDYA’	  nın	  garanW	  kapsamı	  dışındadır.	  

C-‐)	  YETKİLİ 	  SATICI	  iş 	  bu	  sözleşmeye	  göre	  temin	  edeceği	  bilgisayar	  ve	  internet	  programlar ını 	  kendi	  nam	  ve	  hesabına,	  
rizikosu	  kendisine	  ait	  olmak	  üzere	  satmakla	  yetkilidir.	  NORA	  MEDYA	  ad ına	  herhangi	  bir	  işlem	  yapmak	  ,	  taahhüde	  girmek 	  
yetkisine	  sahip	  değildir.	  



D-‐)	  YETKİLİ	  SATICI	  saXşlarında	  NORA	  MEDYA	  tafarından	  belirlenen	  fiyat	  listelerine	  uymakla	  yükümlüdür.	  Ancak	  teknik 	  
servis,	  kurulum,	  görsel	  tasar ım	  fiyatları	  YETKİLİ	  SATICI’	  ya	  aiZr.	  YETKİLİ	  SATICI,	  fiyat	  listelerine	  uymadığı	  takWrde	  NORA	  
MEDYA	  sözleşmeyi	  geçici	  bir	  süre	  askıya	  alabilir.	  Ve	  yapılacak	  yazılı	  ihtara	  rağmen,	  yine	  fiyat	  listelerine	  uymamaya 	  
devam	  edecek	  olursa	  NORA	  MEDYA	  sözle şmeyi	  feshedebilir.	  Ayr ıca	  NORA	  MEDYA’	  nın,	  fiyat	  listelerine	  uyulmamas ından	  
doğan	  maddi	  ve	  manevi	  zararlar ı	  YETKİLİ	  SATICI’	  dan	  tahsil	  edilir.	  

7-‐	  SİPARİŞ	  VE	  TESLİMAT:	  

A-‐)	  Program	  bedelinin	  ödenmesinde,	  NORA	  MEDYA	  Fiyat	  Listelerinde	  yer	  alan	  fi yatlar	  esas	  alınacakX

n

r.	  Program	  Sipariş	  
Formu’	  nun	  NORA	  MEDYA’ya	  ileW lmesinden	  ve	  ödemenin	  NORA	  MEDYA’ya	  yap ılmasının	  ardından,	  sipariş	  edilen	  
program	  yürürlüğe	  konulacakX

e

r.	  

B-‐)	  Sipariş	  edilen	  program	  bedelinin	  peşinaX	  ve	  çekleri	  NORA	  MEDYA’ya	  ulaşmadığı	  takdirde	  NORA	  MEDYA,	  siparişi	  
geçerli	  saymama	  hakkına	  sahipWr.	  

C-‐)	  Çek	  ödemelerinin	  aksamas ı	  halinde	  YETKİLİ	  SATICI’	  nın	  verdiği	  diğer	  çek	  ve	  senetler	  de	  muaccel	  hale	  gelecekW r.	  
Ödemelerin	  aksaX

Ö

lması	  halinde	  NORA	  MEDYA	  sözleşmeyi	  askıya	  alabilir,	  yapılan	  yazılı	  ihtara	  rağmen	  ödemeler	  yerine	  
geWrilmez	  ise	  sözleşmeyi	  feshedebilir.	  

8-‐	  PROGRAM	  FİYATLARI	  VE	  İSKONTOLAR	  :	  A-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  NORA	  MEDYA	  taraD

S

ndan	  belirlenen	  Bayi	  Fiyat	  Listesindeki 	  
fiyatlardan	  programı	  saX

s

n	  alır.	  Program	  SaXş	  Fiyat	  Listesine	  uyarak	  YETK İLİ	  SATICI	  programları	  satmalıdır.	  Aksi	  takWrde	  
çıkacak	  problemlerden	  NORA	  MEDYA	  sorumlu	  de ğildir.	  

B-‐)	  NORA	  MEDYA	  piyasadaki	  dalgalanmalardan	  dolay ı,	  program	  fiyatlarında	  ve	  tüm	  Çözüm	  Ortağı	  iskontolarında	  
değişiklik	  yapma	  hakkını	  saklı	  tutar.	  

C-‐)	  YETKİLİ	  SATICI	  kar	  oranı	  NORA	  MEDYA	  taraD

N

ndan	  belirlenen	  fiyatlar	  üzerinden	  E-‐Wcaret	  yazılım	  Paketleri	  için	  %30	  
dur.	  YETKİLİ	  SATICI	  programın	  bedelini	  kredi	  karX	  ile	  GENEL	  MERKEZ	  taraD

i

ndan	  tahsil	  edilmesini	  isterse	  gerekli	  vergi	  ve 	  
banka	  kesinWleri	  yapıldıktan	  sonra	  YETKİLİ	  SATICI’NIN	  cari	  hesabından	  düşülür.	  Programın	  yada	  yazılımın	  
kullanılabilmesi	  için	  GENEL	  MERKEZ’e	  ödenmesi	  gereken	  bakiyenin,	  sipari ş	  sözleşmesi	  GENEL	  MERKEZ’e	  faxland ıktan	  
sonra	  ödenmesi	  gerekmektedir.	  Fatura	  tarihinden	  iW baren	  7	  iş	  günü	  içerisinde	  ödenme	  yapılmazsa	  GENEL	  MERKEZ	  
yazılımı	  kullanıma	  kapatma	  hakkına	  sahipWr.	  

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	  bulunmad ığı	  sürece	  aynı	  sözleşme	  yürürlükte	  kalacakX

m

r.	  

B-‐)	  YETKİLİ	  SATICI,	  sözleşmeyi	  süre	  sonunda	  yenilemek	  istemiyorsa,	  sözle şmenin	  biWm	  tarihinden	  1	  (bir)	  ay	  önce,	  NORA 	  
MEDYA’ya	  fesih	  talebini	  ihtar	  etmek	  zorundad ır.	  Aksi	  takWrde	  sözleşme	  aynı	  şartlar	  ve	  aynı	  süre	  ile	  yenilenmiş	  sayılır.	  

C-‐)	  Sözleşme	  biWm	  süresinde;	  NORA	  MEDYA	  taraD

m

ndan	  belirlenen	  yeni	  sözle şme,	  eski	  sözleşmedeki	  karşılıklı	  hakları	  
ihlal	  etse	  bile	  geçerli	  olacakX

i

r.	  

10-‐	  ÖZEL	  SATIŞ	  MADDELERİ	  -‐KAMPANYALAR:	  NORA	  MEDYA	  özel	  saXş	  modelleri	  gelişWrdiği	  takWrde	  YETKİLİ	  SATICI’	  lar	  
aynı	  saXş	  modelini	  uygulamakla	  yükümlüdür.	  Ancak	  ekonomik	  dalgalanmalar	  ve	  talep	  darl ığı	  gibi	  nedenlerle	  NORA	  
MEDYA	  kendi	  nam	  ve	  hesabına	  yeni	  saXş	  modelleri	  düzenleyebilir,	  bilgisayar	  saX

m

cıları	  ve	  toptancılarının	  düzenleyeceği	  



kampanyalara	  kaX

k

labilir,	  kendi	  nam	  ve	  hesabına	  saXş	  zinciri	  oluşturabilir.	  Bu	  saXşlar	  hiçbir	  zaman	  YETKİLİ	  SATICI’	  ların	  
pazar	  payını	  azalX

a

cı,	  saXşlarını	  etkiler	  manasında	  yorumlanamaz.	  

11-‐	  SÖZLEŞME	  ŞARTI:	  YETKİLİ	  SATICI,	  NORA	  MEDYA	  Yazılımları	  saXşında	  bayi	  olmak	  isWyorsa	  NORA	  MEDYA	  
programlarından	  birini	  liste	  fiyaX

n

ndan	  almak	  zorundadır.	  

12-‐	  TALİMATLARA	  UYMA	  ZORUNLULUĞU	  SÖZLEŞMENİN	  ASKIYA	  ALINMASI	  -‐	  FESHİ:	   YETKİLİ	  SATICI;	  Sözleşmenin	  
YETKİLİ	  SATICI’	  nın	  Sorumlulukları,	  Sipariş	  ve	  Teslimat	  başlıklı	  düzenlenen	  şartlara	  ve	  fiyat	  listelerine	  uymak,	  NORA 	  
MEDYA	  taraD

M

ndan	  düzenlenecek	  kampanyalara	  kaX

n

lmak	  zorundadır.	  YETKİLİ	  SATICI’	  nın	  sözleşme	  şartlarına	  uymaması	  
ve	  ekte	  yeralan	  Bayilik	  Şartlarına	  uygunluğunun	  ortadan	  kalkmas ı	  halinde	  NORA	  MEDYA	  sözleşmeyi	  geçici	  bir	  süre	  
askıya	  alabilir.	  Yapılacak	  yazılı	  ihtara	  rağmen	  sözleşmeye	  aykırılığı	  devam	  edecek	  olursa	  NORA	  MEDYA	  sözle şmeyi	  
feshedebilir.	  Ayr ıca	  müşteriden	  alınan	  şikayetler	  doğrultusunda,	  NORA	  MEDYA	  sözle şmeyi	  tek	  taraflı	  olarak	  feshetme	  
yetkisine	  sahipWr.	  YETKİLİ	  SATICI’	  nın,	  sözleşmeyi	  tek	  taraflı	  fesih	  etme	  hakkı	  yoktur.	  YETKİLİ	  SATICI,	  sözleşmeyi	  tek	  
taraflı	  fesih	  edecek	  olursa	  belirlenecek	  tazminat	  miktar ını	  NORA	  MEDYA’a	  ödemekle	  yükümlüdür.	  

13-‐	  TEBLİGATA	  ESAS	  POSTA	  VE	  ELEKTRONİK	  POSTA	  ADRESİ:	   Taraflar,	  sözleşmede	  yazılı	  adreslerini	  yasal	  tebligat	  adresi 	  
olarak	  kabul	  ederler.	  Tarafl ar,	  adres	  değişikliklerini	  3	  (üç)	  gün	  içerisinde	  kar şı	  tarafa	  yazılı	  olarak	  bildirmekle 	  
yükümlüdürler.	  Aksi	  halde	  sözle şmede	  yazılı	  adresler	  tebligat	  kanunun	  35.	  maddesine	  göre	  yap ılacak	  tebligaX

l

n	  geçerli	  
olacağını	  kabul	  ederler.	  Sözleşme	  süresi	  içinde	  YETKİLİ	  SATICI’	  nın	  elektronik	  posta	  adresine	  mesaj,	  bilgi,	  yaz ı,	  ihtar,	  
ödeme	  bildirimi,	  hesap	  eksteresi	  gönderilebilinir.	  YETK İLİ	  SATICI	  söz	  konusu	  elektronik	  ileW lerin	  alınmadığı	  yada	  
kendisine	  ulaşmadığı	  iddiasında	  bulunamayacağı	  gibi,	  söz	  konusu	  ileWlerin	  gönderildikleri	  tarihten	  iW baren	  3	  gün	  sonra	  
yasal	  anlamda	  tebliğ	  etmiş	  sayılacağını	  beyan,	  kabul	  ve	  taahhüt	  eder.	  

14-‐	  DİĞER	  ŞARTLAR	  :	  A-‐)	  Şirket	  ise;	  YETKİLİ	  SATICI’	  nın	  yetkili/lerinin	   İmza	  Sirküleri,	  Onaylı	  Vergi	  Dairesi	  Faaliyet	  Belgesi, 	  
Vergi	  Levhası,	  Ticaret	  Odası	  Sicil	  Kayıt	  SureW,	  Türkiye	  Ticaret	  Sicili	  Gazetesi,	  yetkili/lerinin	  Nüfus	  Cüzdan ı	  Fotokopisi	  ve	  
Teminat	  SeneW	  bu	  sözleşmenin	  ekidir.	  

B-‐)	  Şahıs	  Firması	  ise;	  YETKİLİ	  SATICI’	  nın	  yetkilisinin	  İmza	  Beyannamesi,	  Onayl ı	  Vergi	  Dairesi	  Faaliyet	  Belgesi,	  Vergi 	  
Levhası,	  Kayıtlı	  Olunan	  Odadan	  Alınmış	  Kayıt	  SureW,	  yetkilinin	  Nüfus	  Cüzdanı	  Fotokopisi	  ve	  Teminat	  SeneW 	  bu	  
sözleşmenin	  ekidir.	  

15-‐	  SON	  HÜKÜMLER:	  İş	  bu	  sözleşme	  15	  madde,	  14.	  maddede	  yeralan	  belgelerden	  ibaret	  olup	  tarafl arca	  aslı	  
düzenlenecekWr.	  İhWlaf	  halinde	  İSTANBUL	  Mahkemeleri	  ve	   İcra	  Daireleri	  yetkilidir.	  


