BTSİS Bayi Sözleşmesi
Madde 1 – Taraflar ve Tanımlamalar
BTSİS Yazılım tarafından çözüm ortaklığı programının oluşturulmasıyla
BTSİS Yazılım ile bilişim ürün ve hizmet tedarik edicileri arasında daha güçlü bir
beraberlik ve karşılıklı sinerji oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu anlaşmada
BTSİS Yazılım kısaca “BTSİS” adıyla ve bilgisayar ürün ve hizmet tedarik
edicileri ise kısaca “Çözüm Ortağı” şeklinde anılacaktır.
İşbu anlaşma BTSİS ile Çözüm Ortağı .........................................................
arasındadır.

Madde 2 - Sözleşmenin Konusu
Şirketimiz her ilde ve belirlenen bölgede bilgisayar üreticileri, satıcıları ve
bilişim hizmeti sağlayan şirketlerle işbirliğine giderek, bireysel ve kurumsal
olarak BTSİS yazılım, ürün ve hizmetlerinin daha geniş kitlelerin tanıştırılması
hedeflenmiştir.
Türkiye çapında bu hedeflenen bölgeler ve illerdeki firmaların katkısı ve
çalışması ile oluşturulacak platform ile BTSİS yazılım, ürün ve hizmetleri
konusunda daha yaygın bir dağılım ve hizmet sağlanarak yeni iş alanları
açılacak ve kullanıcılara daha ekonomik bilişim imkanları ve alternatifleri
sunulmuş olacaktır.
Böylelikle müşteri, satıcı ve üretici birbirlerine ekonomik, karlı ve karşılıklı
güven esasıyla bağlanmış olacaklardır.
Bu hedefe ulaşmak için belirlenen ---(bölge ve illerde)--- bu konuda
Çözüm Ortağı Şirket ile çalışılacaktır.
Madde 3 - BTSİS’in Mükellefiyetleri
a. Bu konuda plan dahilinde detaylı bir çalışma platformu oluşturmak için
gerekli bilgi ve birikim BTSİS tarafından Çözüm Ortağına aktarılacaktır.
b. BTSİS tarafından verilecek online eğitim programı ve gerektiğinde
verilecek güncel eğitimler bilgi aktarımının devamlılığı sağlanacaktır.
c. BTSİS merkezine gelecek il veya bölge taleplerini aynen Çözüm
Ortağına aktaracaktır.
d. BTSİS sunmuş ve sunacak olduğu ürün ve hizmetler ile konusunda
Çözüm Ortakları için tedarikçi konumunda olacaktır.

Madde 4 – Çözüm Ortağının Mükellefiyetleri
a. Çözüm Ortağı olan firma en az bir elemanını İstanbul'daki FirewallSuite
Eğitimine göndermelidir.
b. Çözüm Ortağı ilinde veya bölgesinde BTSİS'in verdiği tüm ürün ve
hizmetleri aynı şekilde verebileceklerdir.
c. Çözüm Ortağı kendi mekanı içinde ürün ve hizmetlerin fiziksel ve
uzaktan müşterilere ve kullanıcılara daha iyi tanıtılması ve gösterilmesi
amacıyla “show room”, “help desk” ve “call center” gibi bu konuya hizmet
edecek unsurlar oluşturmalıdırlar.
d. Çözüm Ortağı ürünleri belirlenen tek bir fiyattan alacaklardır.
e. BTSİS, Çözüm Ortağına eğitim ve demolarında kullanması amacıyla
ücretsiz olarak bir adet sınırsız lisanslı Firewall Suite verecektir.
Madde 5 – Karşılıklı Haklar,Fesih ve Anlaşmanın Süresi
a. BTSİS, Çözüm Ortağını belirtilen şartlar yerine getirilmediği takdirde
uyararak çözüm ortaklığından azledebilir.
b. Çözüm Ortağı, daha önceden BTSİS'e bildirimde bulunarak çözüm
ortaklığından ayrılabilir.
c. Taraflar arasındaki Anlaşmazlık hallerinde İstanbul Mahkemeleri
yetkilidir.
d. Yukarıda belirtilen bu tür durumlar dışında normal olarak sözleşmenin
süresi bir (1) yıldır. Ve iş bu sözleşme tarafların biri veya karşılıklı olarak fesih
edilmediği takdirde ikinci yıla uzamış kabul edilir.

İşbu anlaşma ...................... tarihinde çift asıl nüsha olarak hazırlanarak
aşağıda Gelecek ve Çözüm Ortağı adına yetkili kişiler tarafından diğer sayfaları
paraflanarak ve aşağıdaki kısımda imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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