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BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

1. MADDE –SÖZLEŞMENİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 

1.1.İşbu bayilik sözleşmesi (“sözleşme”), bayilik veren Pusula  İletişim  Bilişim  İnternet  

Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Pusula   İletişim” veya  “Uzman   Posta”) ile 

........................................................................................... (“Bayi”) arasında yapılmış  olup 

sözleşmenin  konusu; tarafların bayilik ilişkisinin usul ve esasları ile çalışma şartlarının 

belirlenmesine ilişkindir. 

1.2. Sözleşme kapsamında Bayi, Pusula İletişim tarafından verilen elektronik posta ve 

hosting hizmetleri kapsamındaki aboneliklerle birlikte sunulan cloud (bulut)  elektronik 

posta, transactional (işlemsel) elektronik posta, toplu elektronik posta gönderimi, web sitesi 

hosting (bulundurma) hizmetlerine yönelik teknik destek, kullanım destekleri ve satış 

hizmetlerine bayi sıfatıyla aracılık edecek, buna karşılık sözleşmede belirlenen oranlarda 

komisyon veya prim’e hak kazanacaktır. 

1.3.Sözleşmenin taraflarına ait ticari bilgiler aşağıdaki gibidir: 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

 

2. YÜKÜMLÜLÜKLER 

      2.1.Pusula İletişim’in Hak ve Yükümlülükleri: 

2.1.1.Pusula İletişim’in vereceği bayilik hak ve yetkileri sözleşme kapsamıyla sınırlıdır; 

bunlar dışında Bayi tarafından istenecek hak ve yetkilerin Pusula İletişim açısından 

bağlayıcılığı yoktur. 

2.1.2.Pusula İletişim; Bayiye verdiği hizmeti bulut  (cloud)  sistemi üzerinde,  ülke 

genelindeki sunucu alt yapısını yıllık minimum%99 oranında çalışır durumda tutacağını 

taahhüt eder. 

2.1.3.Pusula İletişim, Bayisi üzerinden verdiği hizmetlere ait teknik desteği Hafta İçi 5 

gün/09:00-17:00 Saatleri ücretsiz olarak sağlayacak, gerektiğinde Bayisi ve Bayinin kendi 

müşterileri için API Kodu temini ve uyum danışmanlığı yapacaktır. 

2.1.4.Üretici, bir e-postanın veya eklerinin herhangi bir içeriğini inceleme hakkını saklı 

tutar. E-posta Hizmetinin işleyişini veya performansını sürdürmek veya iyileştirmek ya da 

bu Sözleşmenin ihlal edilip edilmediğini veya nasıl ihlal edildiğini belirlemek için veya 

kanuna aykırı paylaşım durumunda Pusula İletişime-postayı inceleme hakkını kullanmak 

isteyebilir. 
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      2.2. Bayinin Hak ve Yükümlülükleri: 

2.2.1.Bayi; T.C.  yasalarına,  kamu kurum mevzuat ve talimatlarına aykırı davranan 

müşterilere hizmeti durdurmayı kabul ve taahhüt eder. Bayi, müşterisi olan abonelere 

mevzuat çerçevesinde hizmet verilme mecburiyetinden ve sorumluluğundan kaynaklanan 

uygulamalar için Pusula İletişim’i sorumlu tutamaz ve hak iddia edemez. 

2.2.2.Bayi, Pusula İletişim dışında başka bir işletmeci adına konuda belirtilen hizmetler için 

işlem yapıyorsa; Pusula İletişim ile diğer işletmecilerin tercih ara yüzlerini kullanıcının fark 

edeceği şekilde ayıracaktır. Bu ayırma işlemi, Bayi’nin mail Pusula İletişim’ e yazılı olarak 

iletmesi ve belirtmesi halinde, Pusula İletişim’ un istediği ve belirttiği şekilde olacaktır. 

Web sayfasında yan yana görünecek şekilde açıkça belirtmeden başka işletmeci veyahut 3. 

Kişi veya kurumun adına işlem yapamaz. 

2.2.3.Bayi, işbu sözleşme süresince ve sonrasında, yaptığı Bayilik işlemlerindeki sahte bilgi 

ve evraklardan kaynaklanacak  tüm  zarar  ve  kayıpların  hukukî  ve  cezai  tüm  

sorumluluklarını süresiz  olarak münhasıran kabul  eder.  Hiçbir hal ve şartta sorumluluğun 

Pusula İletişim ile paylaşılmayacağını, tek sorumlunun kendisi olduğunu şimdiden kabul ve 

taahhüt eder. Bayilik işlemlerinden dolayı, kusurlu veya kusursuz sorumluluk hallerinden 

biri dolayısıyla Pusula İletişim’in aldığı her türlü cezayı,  uğradığı zararı ve diğer tüm 

kayıpları hiç bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin edeceğini şimdiden kabul ve 

taahhüt eder. 

2.2.4.Bayi, işbu sözleşme kapsamında aracı olacağı aboneliklerde sözleşmede belirtilen 

komisyon ve primleri bayiliğinin devam etmesi şartıyla alabileceğini, bayiliği sonlanırsa 

komisyon veya prim alamayacağını bilir ve peşinen kabul ve taahhüt eder. 

2.2.5.Bayi, müşterilerine/abonelere sahte (yapay) abonelikler açmayacağını şimdiden kabul 

ve taahhüt eder. Ayrıca abonelerin kimlik bilgilerinin, şirket ise ticaret sicil 

bilgilerinin/kayıtlarının tamamını doğru ve eksiksiz olarak alıp talep etmesi durumunda 

Pusula İletişim’e ulaştırması gerektiğini, abonenin sanal/yapay ve yahut sahte olarak 

yapacağı işlemlerde kimlik ve ticaret sicil bilgilerini eksiksiz dahi almış olsa konusu suç 

sayılan fiillerden dolayı kusursuz sorumluluğundan kurtulmayacağını bilir ve kabul eder. 

Pusula İletişim, bu durumu sözleşmenin haklı sebeple feshi nedeni sayabilecek ve 

sözleşmeyi feshedebilecektir. Bayi, bundan kaynaklı Pusula İletişim’in uğrayabileceği her 

türlü zararı nakden karşılayacağını, ayrıca sözleşmede yer alan cezai şartı da hiçbir ihtar ve 

ihbara hacet kalmaksızın peşin ve nakden ödeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

2.2.6.Bayi, kendisinin ve müşterilerin/kullanıcıların erişim kodlarının güvenliğini 

sağlamaktan sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kaybı veya 3. Şahısların eline geçmesi 

durumunda uğrayacakları zarar ve bilgi kaybı konusunda onları bilgilendireceğini kabul 

eder. 

2.2.7.Bayi; hizmet verdiği müşterilere ait kişisel ve özel bilgileri KVKK kapsamında 

saklayacağını, işleyeceğini, bu verileri başka kurum ve kişilerle paylaşmayacağını kabul ve 

taahhüt eder. 
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2.2.8.Bayi; Pusula İletişim ile yaptığı bayilik sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 6 

(altı) ay süre içersin de en az 100 adet mail hizmetini faturalandırıyor olmalıdır.  Bu adetin 

altındaki rakamlarda bayilik sözleşmesinin fesihi Pusula İletişim takdirindedir. 

2.2.9.Bayi, Pusula İletişim’in yazılı izni olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen 

veya kısmen olsun sözleşmeden doğan hak ve borçlarını herhangi bir üçüncü şahsa veya 

firmaya devredemez. 

2.2.10.Taraflardan birinin sözleşmeden doğan haklarını kullanmaması bu haktan feragat 

ettiği anlamına gelmeyeceği gibi bu hakkın daha sonra kullanılmasını da engellemez. 

 

 

3. MADDE – HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞARTLARI 

 3.1.Bayi; sattığı hizmeti Pusula İletişim üzerinden müşterisine fatura ettirdiyse; Bayi’ nin 

EK-1’de sunulan oranlara bağlı olarak komisyonu; müşterisinin ödemeyi yaptığı haftayı 

takip ilk Cuma iş günü kendisine ödenir. Müşteri ödeme yapmadan bayinin prim veya 

komisyon ödemesi yapılmaz. 

3.2.Bayi; sattığı hizmeti Pusula Bilişim üzerinden hizmete açtırdıysa; açılan hizmete ait 

ödemeyi 21 gün içerisinde Pusula İletişime komisyon tutarını düşerek ödemek zorundadır. 

Ödemesi yapılmayan hizmetlere ait erişimi kapatma yetkisi Pusula İletişim’e olup bu 

durumda Bayi herhangi bir hak talep edemez. 

3.3.Bayilik şartını yerine getiremeyip Bayi statüsünü kazanmayanların işbu sözleşmenin 

feshi halinde herhangi bir hak talebi olamayacağı gibi, Bayilik şartını yerine getiremeyen 

ilgili kişi veya kuruluş Pusula İletişim’in bu nedenle uğradığı zararlardan da sorumludur. 

3.4.Ödemeler işbu sözleşmede belirtilen banka hesaplarına veya tarafların daha sonra 

usulüne uygun bildirecekleri diğer şekiller de yapılır. 

3.5.Pusula İletişim ile Bayi arasındaki hak ediş ve/veya sipariş hesaplamalarında meydana 

gelecek olan tutarsızlıklarda Pusula İletişim kayıtları esas alınacak olup ayrıca Pusula 

İletişim tarafından Bayiye verilecek olan Bayi panelinde yazacak olan veriler geçerli 

olacaktır. Bayilik anlaşmasının devam edeceği süre zarfında ödemeler bu kayıtlara göre 

yapılacaktır. Hata ve unutma müstesnadır. 

 

 

4. MADDE – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ 

 4.1.Sözleşme, taraflarca imzalanmasına müteakip yürürlüğe girer ve imza tarihinden 

itibaren 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalır. 

4.2.Taraflar, sözleşmenin bitim süresinden 30 (otuz) gün öncesinde birbirlerine yazılı olarak 

aksi yönde ihbarda bulunmadıkça; sözleşme 5 yıl süreyle 1 yıllık dönemler halinde 

kendiliğinden yenilenecektir. Pusula İletişim, sözleşme şartlarına bağlı kalmayan, 
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yükümlülüklerini yerine getirmeyen, faturalarından dolayı oluşan borçlarını ödemeyen 

Bayi’nin sözleşmesini dilediği zaman tek taraflı olarak fesih edebilir. 

4.3. Bayi 6 ay arka arkaya yeni aktif abone yapmazsa ya da Pusula İletişim’e verdiği satış 

taahhütleri gerçekleşmezse, bayilik sözleşmesini işbu 6. ayın sonunda Pusula İletişim tek 

taraflı olarak fesih edilebilir. 

4.4. Örnek kazanç tablosu  

 
EKO PRO MEGA 

Bayi Komisyonu %25 %25 %25 

Satış Fiyatı / AY 1,29$ 2,39$ 3,49$ 

Satış Fiyatı / YIL 11,88$ 23,88$ 35,88$ 

Komisyonu Kazancı / AY +0,25$ +0,49$ +0,75$ 

Komisyonu Kazancı / YIL +2,97$ +5,97$ +9,00$ 

*Fiyatlara vergiler dâhil değildir. 

 


