ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ.SAN.LTD.ŞTİ.
BAYİLİK-ACENTELİK SÖZLEŞMESİ
BAYİ ADI :
BAYİ ID :
BAYİ SİTESİ :
MADDE 1 . TARAFLAR
1.1
Organik Haberleşme Teknolojileri Bilş.San. Ltd.Şti.
(OrganikSMS) Adres: Etiler mahallesi 839 Sokak Platin İş Merkezi
No: 17 Kat: 2 Daire: 16 Muratpaşa ANTALYA Web Sayfası:
www.organikhaberlesme.com.tr
Mail:info@organikhaberlesme.com.tr
Tel/Fax:0242 255 50 16
1.2. ...................................................................................................................................................(Bayi)
Adres:
Tel:
Mobil:
Mail:
Web adres:
1.3. İş bu sözleşme Organik SMS
ile ................................................................................arasında ....../....../.............. tarihinde imzalanmıştır.
MADDE 2 SÖZLEŞMENIN KONUSU
İş bu sözleşmenin konusu: Bayinin Organik Haberleşme Teknolojileri tarafından Sabit Telefon
hizmetleri kapsamındaki aboneliklerle birlikte sunulan Toplu SMS,MMS,SESLİ SMS ,SANAL SANTRAL
ve TELEFON Aboneliği Haberleşme hizmetlerine ait teknik destek, kullanım destekleri ve satış
hizmetlerine aracılık etmesine ilişkindir.
MADDE 3 TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
3.1. Organik Haberleşme’nin Hak ve yükümlülükleri
3.1.1 Bayiyi Sözleşme konusunda belirtilen konuların dışında bağlayıcılığı yoktur.
3.1.2. Organik SMS: müşterisi olan abonelere , mevzuat çerçevesinde hizmet verme mecburiyetinin ve
sorumluluğunun tamamen kendisinde olduğu bilincindedir. Bu çerçevede abonelere verilen hizmetlerden
Bayinin kusuru olmayan konularda Bayi sorumlu tutulamaz.
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3.2 Bayinin Hak ve Yükümlülükleri
3.2.1. Bayi; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mevzuat ve talimatlarının Sözleşmeyi
bağlayıcı olduğunu kabul eder. Organik SMS’in Bayinin müşterisi olan abonelere, mevzuat
çerçevesinde hizmet verme mecburiyetinin ve sorumluluğundan kaynaklanan uygulamalar için
OrganikSMS’i sorumlu tutamaz ve hak iddia edemez.
3.2.2 Bayi,Organik SMS’in Sözleşme konusunda ve yapılıcak ek protokollerde belirtilen konuların
dışında bayisi ve ya başka bir temsilcisi değildir.
3.2.3. Bayi; konuda belirtilen hizmetleri almak isteyen müşterilerin Organik SMS abone olması
gerektiğin, Organik SMS ile sözleşme yapması gerektiğini ve hizmet faturasının Organik SMS
tarafından kesileceğini bilir.
3.2.4. Bayi, aboneye kesilen hizmet faturasının karşılığı dışında Organik SMS adına verilen hizmetle
ilgili aboneden başka bir ücret alınmayacağını,Organik SMS’in istediği sözleşme, taahhütname, belge
vs. Dışında fazladan ve ya eksik belge istemeyeceğini, aboneye kendisiyle birlikte Organik SMS’inde
doğrudan destek verebileceğini kabul eder.
3.2.5. Bayi; konuda belirtilen hizmetleri almak isteyen abonelerin kullanacağı web sayfasını kendisi
yapmak isterse; Organik SMS adına Organik SMS onay ve kontrolünde olmayan mevzuata uygun
olmayan bir web sitesi üzerinden hizmet veremez.
3.2.6.Bayi; kendi vasıtasıyla yapılan abonenin konuda belirtilen hizmetlere ilgili Organik SMS’in tahsil
ettiği ücretin iş bu sözleşmede belirtilen miktarını, Organik SMS’den alacağını kabul eder. Bunun dışında
ilave işleri öne sürerek aboneden Organik SMS adına ücret tahsilatı talebinde bulunamaz.
3.2.7.Bayi; hizmet verdiği internet sayfalarında ve her türlü satış kanalında Organik SMS nam ve
hesabına hizmet sunduğunu,Bayi ad,unvan e iletişim bilgilerini açıkça belirteceğini kabul etmiştir.Bayi alt
bayilik ve acentelik veremez.Sadece kendine satış temsilci oluşturabilir.
3.2.8.Bayi, Organik SMS dışında başka bir işletmeci adına konuda belirtilen hizmetler için işlem
yapıyorsa,Organik SMS ile diğer işletmecilerin arayüzlerini kullanıcını fark ediceği şekilde ayıracaktır.Bu
ayrım Organik SMS’in isteği halinde,Organik SMS’in istediği şekilde olacaktır.Aynı web sitesi adresi
üzerinden birden fazla işletmeci nam ve hesabına hizmet verilmeyecektir.
3.2.9. Bayi abonelerine BTK ‘nın hizmet kalitesi standarları nedeniyle; Organik SMS’in sunduğu
haberleşme hizmeti için Organik SMS’in serverlerında host edilmeyen başka bir arayüz sunamaz.Ancak
Bayi başka programlardan veri alarak API entegrasyonu ile haberleşmeye yönelik arayüzler dışında
ilave diğer bilgiler olamamk kaydıyla Organik SMS serverlarına trafik gönderebilicektir..
3.2.10.. Bayi; Organik SMS’in adını kullanarak Organik SMS dışında başka sistem ve işletmecilere
haberleşme trafiği gönderemez.Organik SMS’in adını kullanarak Organik SMS’in serverları dışında hos
edilen kendisine ve başkasına ait internet sayfalarından sözleşme konusu hizmetleri veremez.
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3.2.11 Bayi, Organik SMS adına abone yapmak üzere aldığı belge ve sözleşmeleri Organik SMS’e en
geç 7 gün içinde teslim etmesi gerektiğini, etmediği taktirde evrakları eksik abonesinin geçici olarak
hesabının pasif edileceğini, ilgili müşteriden kesinlikle kazanç sağlayamayacağını ve aboneye ait belge
ve ya bilgi kalmayacağını kabul eder.Ancak abone istemesi halinde Bayi abonenin iletişim bilgilerini
tutabilecektir. Bayiye tahsis edilen yönetim paneli sayesinde bayi abone yaptığı müşterilerin listesini
görebilecek ve bu sayfa üzerinden abone taleplerini gerçekleştirebilecek, kazançlarını takip edebilecektir.
3.2.12 Bayi, OrganikSMS ile mutabakatı Organik SMS’in Bayi için internet üzerinden sunduğu ara
yüzdeki değerlere göre yapacağını ,Her ayın 10’una kadar hakkediş değerlerine gerekçeli olarak itiraz
etmemesi halinde kabul etmiş olacağını, itirazı halinde Organik SMS’in muhasebe ve diğer resmi
kayıtlarının geçerli olacağını kabul etmiştir.
3.2.13. Bayi, İş bu sözleşme fesih olsun olmasın yaptığı bayilik işlemlerindeki sahte bilgi ve evraklardan
kaynaklanacak sorumlulukları, hukuki ve tazminat sonuçlarını süresiz kabul eder. Bayilik işlemlerinden
dolayı Organik SMS’in aldığı her türlü cezayı tazmin edeceğini kabul eder.
3.2.14. Bayi, iş bu sözleşme kapsamında aracı olacağı aboneliklerde sözleşmede belirtilen komisyon ve
primleri bayiliğinin devam etmesi şartıyla alabileceği, bayiliği devam etmeyenlerin komisyon veya prim
alamayacaklarını bilir ve kabul eder.
3.2.15. Bayi, yapacağı sözleşmelerde iş bu sözleşme kapsamı dışında yaptığı sözleşmelerden kendisi
sorumludur.
3.2.16. Bayi , müşterilere sahte(yapay) abonelikler açmayacaktır. Organik SMS bu durumu sözleşme
iptali olarak kabul edebilir.
3.2.17 Bayi, tarafına Organik SMS tarafından gönderilen STH çözüm ortaklığı programı eğitim
kitapçığında ki bilgileri okumak ve iş akışında yerine getirmek ile yükümlüdür.
4. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1. BAYİ KOMİSYONU
Organik SMS, Bayiye her ay ekte sunulan Aylık Sms trafik barem fiyat aralığından göre komisyonu
kadar ödeme yapacaktır.
Ödemeler 4(dört) iş günü içinde Organik SMS tarafından bayi’nin heasabına yapılacaktır.
Bayi komisyonunun ödenmesi için Bayi, Organik SMS’e komisyon ya da hizmet faturası kesecek ve ya
Organik SMS’in keseceği gider pusulasına tekabül eden her türlü vergileri (KDV, Stopaj) düşerek
Organik SMS bayiye ödeme yapacaktır.
Bayi Satış temsilcilerine vermek istediği ve Organik SMS’in kendisine verdiği komisyondan vereceği
prim komisyon oranlarını; kendisi belirler ve satış temsilcisiyle olan mutabakatlarını kendisi yapar.
Organik SMS satış temsilcisi için Bayi ve satış temsilcilerine ayrıca ödeme yapmaz.
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4.2. BAYİ OLMA ŞARTLARI
Bayiliğiniz başlaması için ilk adım Organik SMS web sitesindeki Bayilik başvuru formunu eksiksiz ve
doğru olarak doldurup bize göndermek. Kayıt işleminiz tamamlandıktan sonra aşağıdaki listeden bireysel
ya da kurumsal bayilik için uygun evrakları bularak doldurmanız ve bize kargo ya da posta yoluyla
göndermeniz gerekiyor. Evraklarınız elimize ulaştıktan sonra hesabınız kontrol edilir ve eksik olmaması
durumunda bayilik aktivasyonunuz tamamlanır.
Kurumsal bayilik başvurusu için gerekli evraklar:
Tüzel kişiler için;
- Bayilik sözleşmesi
- Ticaret sicil gazetesi
- Şirket imza sirküleri
- İmza yetkilisi kimlik fotokopisi
- E devletten Yerleşim yeri belgesi
Gerçek kişiler için;
- Bayilik sözleşmesi
- Vergi levhası
- İmza beyannamesi
- İmza yetkilisi kimlik fotokopisi
- E devletten Yerleşim yeri belgesi
Bireysel bayilik başvurusu için gerekli evraklar:-Bayilik Sözleşmesi
- İmza Beyannamesi
- Adına kayıtlı fatura
- Kimlik Fotokopisi
- E devletten Yerleşim yeri belgesi
4.3. Ödemeler iş bu sözleşmede belirtilen banka hesaplarına ve ya tarafların daha sonra belirtecekleri
usulüne uygun şekilde ödemeler yapılacaktır.
4.4. Taraflar iş bu sözleşmeden kaynaklanan ödemeleri Aşağıda belirtilen banka hesaplarına
yapacaklardır.
MADDE 5. SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ŞEKİLLERİ
5.1. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi, Süresi ve Feshi
5.2 Sözleşme taraflarca imzalanmasına müteakip yürürlüğe girer ve bu tarihten itibaren 1(bir) yıl süreyle
yürürlükte kalır.
Taraflarca fesih talebi olmadığı sürece sözleşme kendini yeniler.
5.3. Bayi 6 ay arka arkaya yeni aktif abone yapmaz ise bayiliği 6. Ayın sonunda Organik SMS tarafından
iptal edilebilir.
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5.4.Bayi iş bu sözleşmeyi istediği zaman bildirimde bulunduktan 30(otuz) gün sonra tek taraflı fesih
edebilir.
5.5.Sözleşmenin her ne suretle olursa olsun feshi haline taraflar sözleşmeden doğan borçlarını ve
cezalarını diğer taraf 15(onbeş) gün içerisinde ödeyecektir. Bayi, Organik SMS aboneliği için aracı
olduğu ve ya abonelik hizmetlerini verdiği aboneliklerle ilgili hiç bir hak iddia edemez.
5.6. Bayinin iş bu Sözleşme kapsamında yapacağı her türlü sahte işlem Organik SMS tarafından
Sözleşmenin Fesih sebebi olarak kabul edilebilecektir.
5.7.Bayi, Sözleşmeye konu hizmetlerin işlemlerinin yürütülmesi esnasında ve bu bayilik sebebiyle
Organik SMS’in Kamu kurumundan ve ya mahkemelerden uyarı, ceza almasına sebep olması
bayiliğinin haklı fesih sebebidir.
5.2.Cezai ŞARTLAR
5.2.1 Bayi, kendisinden kaynaklanan abonenin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun(BTK) ve
üçüncü şahıs ve ya tüzel kişilerin Organik SMS’e verdiği cezaların tamamını iş bu sözleşme fesih olsa
bile ödemeyi kabul etmiştir.
5.2.2. Aboneden kaynaklı cezaların tamamını ABONE ödeyecektir. Güncel EHK yönetmeliği geçerlidir.
Bayinin böyle bir durumda hiç bir sorumluluğu yoktur.
6.1. DEVİR
Bayi , Organik SMS’in yazılı izni olmadan doğrudan ve ya dolaylı olarak tamamen ve ya kısmen
Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya firmaya devir edemez.
6.2. Feragat
Taraflardan birinin Sözleşmeden doğan haklarını kullanılmaması bu haktan feragat ettiği anlamına
gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez.
6.3. Tebligat
Tebligatlar, tarafların iş bu sözleşmede yer alan adreslerine, yetkili imza mukabil eden ,taahhütlü
posta ,noter aracılığı ile ve ya e-posta ile karşılıklı cevaplanan yazışmalarda yapılacaktır. Adres
değişikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği müddetçe hüküm ifade etmez.
6.4. Mücbir Sebeler
Tarafların kontrolü dışında gelişen ve tarafların bu Sözleşme ile yüklendiği borçların yerine getirmesini
engelleyici ve/veya geciktirici hallerin meydana çıkması mücbir sebep hali olarak değerlendirilecektir.
(Örneğin; Grev, lokavt, savaş, darbe , deprem, yangın vb.)Ekonomik sebepler mücbir sebep sayılmaz.
6.4.1. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde bu durumdan etkilenen taraf durumu ile İlgili
makamlardan alacağı belge ile birlikte diğer tarafa bildirecek ve taraflar alınması gereken önlemler
konusunda anlaşma sağlayacaktır.
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6.4.2. Mücbir sebep durumunun iki (2) ay devam etmesi halinde Taraflar bir araya gelerek, iş bu
Sözleşme’nin devam askıya alınma, Fesih konularını müzakere edeceklerdir.
6.5. Delil Sözleşmesi
Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda
OrganikSMS’in ve Bayi’nin karşılıklı defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar ve telefon kayıtlarının, faks
ve e-posta gönderilerinin müstenit aranmaksızın ve teyit edilmiş olsun ve ya olmasın kesin ve münhasır
delil teşkil edeceğini kabul ederler, iş bu madde taraflar arasında delil sözleşmesi niteliğindedir.
6.6. Gizlilik
Taraflar iş bu sözleşmenin uygulanması dolayısı ile öğrendiği ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, karşı
tarafın hizmetleri , üretimi, mali durumu, teknik mahiyetteki bilgileri ve benzeri her türlü hususu ticari sır
kabul edecek ve diğer tarafın yazılı olarak izin vermesi hariç, bu bilgileri iş bu sözleşmenin sona
ermesinden veya feshinden itibaren 5(Beş) yıl süre ile muhafaza ediceklerini, koruyacaklarını ve idareci
ve personelin gizli bilgi ve sır olarak tutmasını sağlayacaklarını ve herhangi bir kimseye
açıklamayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. Uyuşmazlıkların Çözümü
Sözleşmenin uygulanmasında ve veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlık, Taraflar
arasında müzakere yoluyla çözülmeye çalışacak, mümkün olmaması halinde iş bu sözleşmede dava
açılan tarafın adresinin bulunduğu yerdeki Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
6.8.Sözleşmenin Nüshaları
İşbu sözleşme 6(altı) ana maddeden iki(2) asıl halinde tanzim edilmiş olup,bir asıl Bayi bir asıl
OrganikSMS nezninde kalmıştır.
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Organik Haberleşme Teknolojileri Bilişim San ve
Tic. Ltd. Ş;

Müşteri Adı:
İmza/Signature : ____________________________

İmza/Signature : ____________________________
İsim/Name : ____________________________
Unvan/Title : ____________________________

İsim/Name : ____________________________
Unvan/Title : ____________________________
Tarih/Date :../../….

Tarih/Date : ../../….

© 2013 ORGANİK Haberleşme Teknolojileri Bil.San. LTD. ŞTİ
Page 7 of 8
Version 1.1

BİLDİRİMLER/NOTICES
Müşteri bildirim adresi /Client noFce address :
İlgili/AIenFon:
TİCARİ BİLGİLER/COMMERCIAL/
Fiyatlandırma ve kapsama güncellemeleri için e-mail
adresi (-leri)/Email address(es) for pricing and
coverage updates :
Email address(es) for commercial contact(s) / Ticari
ileFşim için e-mail adresi (-leri):
FATURALAMA/BILLING
Faturalar için e-mail adresi(-leri)/Email address(es)
for invoices :
Müşteri Vergi Dairesi ve No/Client VAT number :
Müşteri fatura adresi/
Client invoice address:
TEKNİK/TECHNICAL
Teknik bilgi ve güncellemeler için e-mail adres(-leri)/
Email address(es) for technical informaFon and
updates/:
KULLANICI ADI/EXTRANET USERNAME
Sistemizde kullanılacak olduğu kullanıcı adı ve e-mail
adresi(-leri)/Email address(es) which will be used as
username(s):
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