
BAYİLİK SÖZLEŞMESİDİR 

1. TARAFLAR 
Bir tarafta Çamtepe Mah. Karaca Sok. Görkem Apt. No:1 Daire:1 Narlıdere / İZMİR (destek@efecell.com.tr) 

adresinde mukim EFECEL BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( bundan sonra MERKEZ diye 

anılacaktır ) ile diğer tarafta ............................................................................................................ ( ....................... @ 

..........................) adresinde mukim ................................................................................... ( bundan sonra BAYİ diye 

anılacaktır ) arasında aşağıdaki şartlarda mutabık kalınarak ..../..../20.... tarihinde işbu bayilik sözleşmesi 

imzalanmıştır. 

2. KONUSU 
Başlıklı SMS Hizmetinin; T.C. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) İşletmeci Yetkilendirmesine Sahip MERKEZ ad ve 

hesabına BAYİ tarafından satışı ve pazarlanmasıdır. 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A. MALİ HÜKÜMLER 
a.a –  İşbu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Bayi akdin kurulması karşılığında MERKEZ.’e başlangıç ve kurulum 

işlemleri için 1000 TL tutarında ödeme yapar. 

a.b. – Bayi alacağı tüm hizmetleri sipariş anında peşin ödeyecektir. Ödeme usulü merkez tarafından belirtilen şekilde 

olacaktır. Merkezin ödeme usulünü herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır. 

a.c – Merkez bayiye var olan fiyat listesinden %20’nin altına düşmemek şartı ile indirimli satış yapmayı taahhüt eder. 

B. BAYİYE VERİLECEK DESTEKLER 
b.a - Anlaşmanın başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde bayi tarafından belirlenen 

...................................... domain altında sözleşme konusu hizmetlerin verileceği mesajpaneli içerik yönetim sistemine 

sahip web sitesi, 1 yıllık isim tescil  ve barındırma hizmetini bedelsiz olarak vermeyi taahhüt eder. 

b.b – Bayi kurumsal kimliğe ilişkin ürünleri merkezle birlikte başlangıçta belirlendiği şekilde kullanmaya devam 

etmekle yükümlüdür.  

b.c - Merkezin resmi internet sitesi olan efecell.com.tr adresinde bayinin tanıtımı  ve iletişim bilgileri yer alacak ve 

dönem dönem kampanyaları ilan edilecektir. Ayrıca bayi tarafından kısa mesaj hizmetinin sunulacağı 

...................................... web sitesinde “Kısa Mesaj Hizmeti; T.C. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) 'dan İşletmeci 

Yetkilendirmesine Sahip EFECEL BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ad ve hesabına sunulmaktadır.”  

İbaresi yer alacaktır. 

b.d - Merkez gerekli gördüğü durumlarda Bayiyi ürün ve hizmetleri hakkında eğitmek amacıyla toplantılar düzenler. 

b.e - Merkez ürün ve hizmetlerinin yazılı tanıtım materyallerini Bayiye internet üzerindeki web sitesi aracılığıyla 

sağlayacaktır. 

b.f - Merkez, Bayinin mesai saatleri içinde ulaşabileceği, Yazılım Destek birimi ile teknik desteği sağlayacaktır. 

b.g – Merkez Mobil Çözümler kapsamında verilecek her türlü ürün ve çözüm alt yapı hizmet ve yazılımlarını sağlar 

 

 



C. TEKNİK HÜKÜMLER 
c.a – Merkez, Başlıklı SMS gönderilecek  abonenin  hattının  açık  olmaması,  cihaz ayarlarının  Başlıklı SMS almaya  

uygun  olmaması,  havasal  ve  karasal  iletişim  hatları  ile şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan 

nedenlerden dolayı bilgilerin Başlıklı SMS alıcısına mutlak ulaştırılacağını garanti etmez. Gönderilecek Başlıklı SMS 

GSM Operatörüne teslim edildikten sonra, GSM operatörünün Başlıklı SMS Merkezinde yine GSM operatörünün 

belirlemiş olduğu Başlıklı SMS geçerlilik süresi boyunca iletilmesi denenecektir. 

c.b – TELEKOM, GSM ve İNTERNET Operatörleri tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve 

Merkez’in kontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmelerden Merkez sorumlu tutulamaz. 

c.c – Merkezin yapacağı bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında 

meydana gelebilecek aksamalar kesinti olarak değerlendirilmeyecektir. Bu işlemler, Çarşamba veya Pazar günleri 

yerel saat ile 23:00 ile 07:00 arasında yapılacaktır. 

c.d – Hizmet’in verilmesi sırasında Operatörlerden kaynaklanan problemlerde, operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir 

ve problemlerden kaynaklanan işbu sözleşme konusu hizmetin verilmesinde ortaya çıkabilecek olan aksamalardan, 

Merkez sorumlu olmayacaktır. Aynı şekilde şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, Bayi ’nin veya üçüncü 

şahısların hileli bir şekilde hizmeti bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle veya yasal sebeplerle ya da Merkez’in 

elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle hizmetin verilmesi geçici olarak ya da tamamen durabilir. Merkez’in bu 

gibi hallerde hiçbir sorumluluğu yoktur. Merkez, mümkün ve gerekli olan hallerde, bu tür kesintileri Bayi’ye 

duyuracaktır. 

c.e – Merkez tarafından yapılacak raporlamada herhangi bir sebeple yerine ulaşmadığı anlaşılan Başlıklı SMS 

ücretlendirilmeyecektir. 

c.f - Bayiye web sitesi ve yönetim panelleriyle ilgili FTP hesabı, kaynak kod ve veritabanı erişim hakkı verilmeyecektir. 

Bayi sadece merkezin sağladığı hizmet ve yönetim panellerine sahip olacaktır. Merkez tarafından sağlanmış standart 

web sitesinde değişiklik yapılması hakkı yine merkeze aittir. Merkez tarafından bayiliklere hosting hizmeti 

verilmeyecektir. 

D. BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
d.a – Bayi sözleşme süresince ticari faaliyeti kapsamında sadece BTK’nın Merkezi yetkilendirdiği Başlıklı SMS 

ürünlerinin satışını yapabilecektir.  

d.b – Bayi sözleşme süresince Başlıklı SMS hizmetlerini merkezden temin edecektir, merkez dışından başka bir hizmet 

temin sağlayıcısının bayiliğini ve hizmetlerinin satışını yapmayacaktır. 

d.c – Bayi ve Müşterileri Başlıklı SMS içeriğini hazırlarken Merkez tarafından belirlenmiş format ve teknik kurallara 

uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Aksi takdirde, bu nedenlerle gönderilemeyecek olan Başlıklı SMS Merkez 

sorumlu değildir. Merkezin bahsedilen format ve teknik kuralları herhangi bir zamanda değiştirme hakkı saklıdır. 

d.d – Bayi, Merkez’in ve Operatörlerin Müşterilerin Aboneliği için istemiş olduğu Sözleşmeleri ve diğer evrakları kendi 

müşterileri ile birlikte hazırlamalı ve 7 (yedi) gün içinde bu belgeleri ekleri ile beraber Merkeze ulaştırmalıdır. Aksi 

takdirde satış gerçekleşmez. 

d.e – Bayi kendi hesabı üzerinden başka firmalar adına Başlıklı SMS atmamakla yükümlüdür. 

d.f – Bayi faaliyetlerini T.C. yasalarına, rekabet ve iş ahlakı prensiplerine uygun olarak yürütecektir. Bayi Başlıklı SMS 

metni içerisinde yer alan ifadelerin T.C. Kanunları ve yürürlükteki mevzuata, ahlaka, adaba, kamu menfaatine, kamu 

güvenliğine, T.C ’nin bölünmez bütünlüğüne aykırılık teşkil etmeyeceğini, aksi halde, söz konusu ifadelerden 

kaynaklanan her türlü zarar ya da tazminat taleplerinden bayinin ve sms gönderimi yapacak müşterinin sorumlu 

sorumlu olduğunu belge altına alacağını, bu ifadeler nedeniyle Merkez’in maruz kalacağı her türlü hukuki 

anlaşmazlığın ve/veya tazminat taleplerinin muhatabının bayi ve müşteri olduğunu, işbu sebeple Merkez’in herhangi 



bir tazminat ödemesi halinde, müştereken ve müteselsilen bayiye ve müşteriye rücü edileceğini bildiğini beyan, kabul 

ve taahhüt eder. 

d.g - Bayi merkez tarafından kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve parola bilgilerinin ve de merkezin sistemlerine 

erişim yapılan bilgisayarların güvenliğini sağlamaktan öncelikle sorumludur. Söz konusu kullanıcı adı ve parolanın 

çalınması ya da merkezin sistemlerine erişim yapılan bilgisayarın güvenliğiyle ilgili oluşan herhangi bir sorun derhal 

merkeze bildirilecektir.  

E. TARAFLARIN BİRBİRLERİ ALEYHİNDE BEYANDA BULUNMAMASI VE SIR SAKLAMASI 
Taraflar gerek bu Sözleşme sürdüğü sürece, gerekse Sözleşme’nin sona ermesinden sonra; birbirleri ve birbirlerinin 

yetkili ve sorumluları aleyhinde beyanda bulunmamayı ve bu Sözleşme ve Sözleşme kapsamına giren işlerle ilgili 

sırları açıklamamayı kabul ve taahhüt ederler.  

4. SONA ERME 
1) Sözleşme süresinin dolması ile sona erer. 

2) Merkez hiç bir sebep göstermeksizin 1 hafta önceden ihtar etmek kaydı ile sözleşmeyi sona erdirebilir. 

3) Sözleşme bayinin 3.D hükümlerine aykırı davranması halinde merkez tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve bayi 

merkeze işbu sebeplerle fesih halinde hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın  .......... TL cezai şartı peşin olarak öder. 

Tazminat hakkı ayrıca saklıdır. 

5. UYUŞMAZLIK 
İşbu sözleşmenin yükümlülüklerinden çıkacak her türlü ihtilaflarda İZMİR MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkili 

olacaktır. 

6. TEBLİGAT  
Belirtilen mail ve adresler tebligat adresidir. Feshe ilişikin tebligatlar noter kanalı ile yapılacaktır. 

7. SÖZLEŞME’NİN TADİLİ 
İşbu sözleşmenin tadili ancak yazılı şekilde olabilir. Zımni veya teamüli tadil ve ilavelerin yapıldığı kabul edilemez. 

Sözleşmenin bazı hükümlerinin arızi veya daimi ihlali hükmün uygulama tarzının değiştirildiği veya bir değişikliğin 

ilave edildiği şeklinde yorumlanamaz. 

8. DELİL SÖZLEŞMESİ 
Anlaşmazlık halinde merkezin kayıtları, raporlamaları ve defterleri kesin delil hükmündedir. 

9. SÖZLEŞMENİN BİR BÖLÜMÜNÜN GEÇERSİZ KALMASI 
Bu Sözleşmenin maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri, ya da birkaçı; kanun koyucu tarafından, ya da 

mahkeme kararı ile, yahut başka bir nedenle geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, Sözleşmenin diğer hükümlerinin 

ya da maddelerinin, Sözleşmenin tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. 

Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, geçersiz kalan hüküm ya da maddelerin geri kalan bölümleri; yasa ya da 

mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir. 

10. SON HÜKÜM 
İşbu sözleşme 10 madde ve bir asıldan ibarettir.   

 



TARAFLARA AİT BİLGİLER 
 

 MERKEZ BAYİ 

Yetkili Kişi:   

Ünvanı:   

Şirket İsmi: 
EFECEL BİLİŞİM VE 
TELEKOMÜNİKASYON SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ. 

 

Şirket Adresi: 
Çamtepe Mah. Karaca Sok. Görkem 
Apt. No:1 Daire:1 Narlıdere / İZMİR 

 

Email: destek@efecell.com.tr  

Telefon:   

Vergi Dairesi / Numarası:   

Kaşe / İmza   

 


