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1. TARAFLAR 

2023-2024 YILI 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

 
 

1.1. Yayınevi : Rafting Yayınları Limited Şirketi 

Adres : Fevzi Çakmak Mah. Ferhatpaşa Cad. No:2/1 Esenler / İSTANBUL 

VD : ESENLER – VN: 3870597041 

(Bundan sonra Yayınevi olarak adlandırılacaktır.) 

 

 
1.2. Bayi : ………………………………………………… 

 

 
Adres :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
VD :……………………….…………………………………. – VN. : ………………………………………….….. 

(Bundan sonra bayi olarak adlandırılacaktır.) 

 

 
1.3. Her iki taraf, madde 1.1. ve 1.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres 

değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış 

sayılır. 

1.4. Tarafların e-mail, web tabanlı sipariş formu, SMS ve faks yoluyla yaptıkları bildirimler tarafları bağlar. 

1.5. Bayi işbu sözleşmeyi imza ederken;  

Ticaret odasından alınacak Faaliyet Belgesini 

Ticaret Sicil Gazetesinin Onaylı Suretini 

Vergi Levhasını 

Nüfus Cüzdan Fotokopisini sözleşmenin eki olarak ibraz etmesi gerekmektedir.  
 
 

2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

Yayınevi’ne ait ve aşağıda 3. maddede tanımlanan ürünlerin, yine aşağıda 3. maddede belirtilen bölgede, Bayi tarafından 

münhasıran tanıtım, reklâm, satış ve dağıtımının yapılmasıdır. 

3. TANIMLAR 

3.1. Yetki Bölgesi:   Bayii’nin, söz konusu ürünlere ilişkin olarak satış, tanıtım ve reklâm faaliyetlerinde bulunabileceği 

coğrafi bölgeleri ifade etmekte olup, belirtilen bölgeler haricinde, Bayii tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ticari 

faaliyetlerde bulunulamaz, depo veya irtibat büroları açılamaz. (Bölge ihlali yapamaz) Bayinin yetki bölgesi aşağıda 

belirtilen il ve ilçeleri kapsamaktadır; 
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BAYİNİN YETKİ BÖLGESİ ve SINIRLARI 

 

 
İl Adı : ……………………………………………………………. 

 

 
Bayinin Bölgesine Dâhil Olan 

İlçeler : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Bayiliği yapılacak Marka: Rafting Yayınları & Sörf Yayınları 

Bayi İskonto Oranı : %55 

3.2. Bölge İhlali : Bayii, hiçbir surette başka bir bayinin yetki bölgesi sınırları içerisinde ticari faaliyette 

bulunamaz. Bayii hiçbir surette başka bir diğer bayilerin yetki bölgesi sınırları içerisinde bir başka kırtasiye veya satış 

noktası ile sözleşmeye konu ürünleri takas yapamaz. Bayii, işbu maddeye aykırı davrandığının tespiti halinde hiçbir ihbar 

ve ihtara gerek kalmaksızın işbu sözleşmenin geçersiz kalacağını ve Rafting Yayınları Ltd. Şti’nin tazminat hakları saklı 

kalmak kaydı ile 15.000 USD (On beş Bin Amerikan doları) cezai şartı Rafting Yayınlarına ödemeyi şimdiden kabul ve 

taahhüt etmektedir. Kitaplarımız bandrol uygulamasına müteakip seri numaralarından takip edilmektedir. 

3.3 Ürün : İşbu sözleşme konusu ürünler, yayınevinin hazırladığı ve 2023-2024 kataloğu ile internet 

sitesinde yayınladığı ürünleri kapsamaktadır. Her türde basılı kitap ve yardımcı ders araçları ile dijital içerikler kapsam 

dâhilindedir. 

3.4 Sezon :01.07.2023 ile 30.06.2024 arasında kalan dönemini ifade eder. Yani sezon, 01 Temmuz 

2023 tarihinde başlamış ise 30 Haziran 2024 tarihinde sona erer. 

4. BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1 BAYİ, işbu sözleşmeye konu ürünlerin kendi yetki bölgesi içinde tanıtım, satış ve dağıtımını gerçekleştirmekle 

yükümlüdür. BAYİ, kendisine ait satış noktalarında ve alt bayilerinde yayınevine ait en az on adet ürünü müşterinin 

görebileceği şekilde rafında bulunduracaktır. 

4.2 BAYİ, söz konusu ürünleri doğrudan Yayınevi’nden satın alacak, hiçbir şekil ve surette fotokopi de dâhil 

çoğaltamaz, kopyalayamaz, dijital olarak paylaşamaz, kapak değişimi yapamaz, ürün üzerinde herhangi bir değişim ve 

düzeltme yapamaz ve takas yolu ile temin edemez. Bu asli kusur sayılacaktır ve cezai işlem gerektirir. Bayi bu 

durumu peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bayi kendi bölgesinde izinsiz yapılan her türlü kaçak / korsan kitap 

satışlarını, internet kanalı ile satışları dahi ivedilikle yayın evine bildirecek, bu satışların önlenmesi için her türlü  hukuki 

tedbiri alacaktır. 

4.3 BAYİ tarafından öğretmenlere ücretsiz olarak verilmesi gereken “tanıtım örneği” ürünler satılamaz, aksi takdirde 

Bayilik Sözleşmesi haklı nedenle hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın feshedilir. 
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4.4 BAYİ bölgesinde, ürünlerin tanıtım satış faaliyetlerini organize ederek alt bayiler oluşturabilir. Alt bayiinin tüm 

faaliyetlerinden BAYİ sorumludur. Bayinin satışlarının yetersiz olması durumunda, Yayınevi bu duruma müdahale 

edebilir ve cirosunu korumaya yönelik ek tedbirler uygulayabilir. 

4.5. Bayi, siparişleri için Yayınevi’nin belirlediği otomasyon sistemini kullanmak ve tüm siparişlerini otomasyon 

üzerinden vermek zorundadır. 

4.6. Bayi, Yayınevi’nden satın aldığı ürünleri kendi nam ve hesabına satışa çıkaracağı cihetle, yürürlükte bulunan 

kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine riayet edeceğini ve işbu ticari faaliyetinden doğabilecek her türlü idari, 

hukuki, mali ve cezai sorumlulukların kendisine ait olacağını kabul eder. 

4.7. Bayi, sözleşmeye konu yayın vb materyalleri internet ortamında satış yetkisi bulunmamaktadır. İş bu hükmün  bayi 

tarafından ihlal edilmesi halinde, bayi 50.000 TL Cezai Şart Ödemeyi kabul ve beyan eder. Bayi’ nin işbu hükmü birden 

fazla defa ihlal etmesi halinde, Yayınevi, bayilik sözleşmesini tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir.  İnternet  üzerinden 

satış yetkisi sadece Yayınevine ait olup, yayınevinin internet üzerinden yapacağı satışlarda iskonto oranı 

uygulanmayacak, doğrudan liste fiyatından satış yapılacaktır. 

4.8. Bayilik bölgesi hiçbir şekilde bir başka şirkete veya kişiye devredilemez/satılamaz. 

4.9. Sözleşmenin imzasından doğacak damga vergisi; sözleşme konusuna ilişkin tüm vergiler ve sigorta bedelleri ve 

ürünlerin bayiye gönderilmesi, kargo ücretleri vs. masraflar bayi tarafından karşılanacaktır. 

5. YAYINEVİNİNYÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1 Bayinin, yayınevine sipariş verdiği durumlarda, yayınevi kendi belirleyeceği miktar ve oranda bayiye örnek kitap 

gönderimi yapabilir. Örnekler sezon başında 1 (bir) defaya mahsus (özel basılacağı için) basılır ve gönderilir. Dönem 

ortasında örnek talepleri karşılanmadığında yayınevi sorumlu tutulamaz. Yayınevi örneklerin üretiminde farklı 

stratejiler geliştirebilir, basılı örnekler dijital örnek içerikleri ile de desteklenebilir. Gönderilecek olan örnek kitap veya 

yayınlar, bayi tarafından satılmaz ve çoğaltılamaz. Belirlenen ticari sorumluluklar yerine getirilmediğinde örnekler 

Yayınevi tarafından faturalandırılacaktır. Yayın örneklerinin gönderim kargo ücreti Yayınevine ait olacaktır. 

5.2 Yayınevi; ulusal kanallarda yapmış olduğu reklamlar dolayısıyla Bayiden reklam katkı bedeli talep etmeyecektir. 

5.3.Yayınevi; gerekli gördüğü durumlarda, bayilerin ürün tanıtımlarında yardım anlamında faaliyet gösterebilir. 

5.4 Yayınevi; afiş, broşür, katalog, insert vb. ürünler ile bayinin satışlarına katkıda bulunacaktır. 

5.5. Yayınevi; okul çalışmalarında imkânlar ölçüsünde bayiye destek olmaya çalışacaktır. 

5.6. Yayınevi; ürettiği ürünlerin özgünlüğünü, zamanında gönderilmesini, dijital alt yapısının sorunsuz çalışmasını 

taahhüt eder. 

5.7. Yayınevi; bayilerin ihtiyaç duydukları tüm süreçlerde hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerekli iletişimi sağlamayı taahhüt 

eder. 

6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

6.1. İş bu sözleşmenin başlangıç tarihi, tanzim tarihine bakılmaksızın 01 Temmuz 2023’tir. 

6.2. Sözleşme süresi 1 yıl olup, sözleşme ve sözleşme ile bayiye verilen haklar 30 Haziran 2024 tarihinde hiçbir ihtar ve 

ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bayilik sözleşmesinin iptali veya feshi durumunda Bayi, tüm 

borçlarını vadesi 60 (altmış) günü geçmeyecek şekilde kapatır. 
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6.3. Taraflar irade açıklamadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden uzamaz. Taraflar yeni dönem çalışmaları için 

gelecek dönemin sözleşmelerini yapmaları gerekmektedir. 

7. SATIŞ FİYATI VE BAYİ SKONTOSU 

7.1 Yayınevi, fiyatlarını piyasa standartları nezdinde düzenleme yetkisine sahiptir. Çeşitli dönemlerde indirimli ve net 

fiyat içeren kampanyalı fiyatlar belirleyerek satış yapabilir, fiyatlarında piyasa koşullarına göre gerekli gördüğünde 

fiyat artışı yapabilir. Bayi bu vb. durumlarda belirlenen fiyatlara uygun olarak satış yapmayı peşinen kabul eder. 

 
7.2. Bayinin iskonto oranı anlaşılan ticari işletme hedefleri ve verdiği evrak oranında sözleşme imzalanması sırasında 

belirlenecek, sözleşmeye el yazısı ile yazılarak paraflanacaktır. İskonto oranları ana yayınlarda geçerli olup, denemeler 

tüm bayilere net fiyat üzerinden gönderilecek, bayi iskonto oranına tabii olmayacaktır.  

Not: Yıl içerinde çıkarılan istisnai özel ürünlerde (yaprak test, kamp kitabı, cep kitabı vb.) oranlar farklılık 
gösterebilir 

 

 
8. İADELER VEORANLARI 

8.1. Bayinin iade oranı, toplam satışının %10’unu geçemez. İadeler, kargo vs. masrafları BAYİİ tarafından 

karşılanmak üzere, en geç 20 Haziran 2023 tarihine kadar düzenlenecek iade faturası karşılığı ve yayınevi 

muhasebesiyle mutabakattan (proforma faturanın yayınevine gönderilmesinden) sonra yapılır. 

8.2. Normal şartlarda ürünler yıprandığı için takas hakkı bulunmayacaktır. Ancak özel ve istisnai durumlarda karşılıklı 

onay dâhilinde mutabık kalınarak özel işlem yapılabilir. 

8.3. Kampanyalı ürünler, denemeler, dönem içerisinde özel üretilen ürünlerde iade olmayacaktır. 

Not: Dönem sonunda mutabakatlı gelen iadeler yıpranmış ise yayınevi bu iadeleri kabul etmeyip, hasarlı ürünleri 

belirleyerek adedi ölçüsünde gerektiğinde görsel olarak bayi ile görüntüleri paylaşarak faturalandırma hakkına 

sahiptir. 

8.4. Yayınevi normal şartlarda içerik ve baskı hatası olan ürünleri durum hakkında yayınevi genel merkezi ile mutabık 

kalarak iade alacaktır. 

9. CİRO HEDEFLERİ ve BAYİLİK KOŞULLARI 

BAYİNİN BÖLGEDEKİ YILLIK CİRO HEDEFİ/ AVANS MİKTARI: 

9.1 Bayi’nin 01.07.2023-30.06.2024 Yılı 

 
Ciro Hedefi……………….………………………..……. 

 

TL(Yazıyla ............................................................ TÜRKLİRASI 
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Bayiden alınan ön evrak bilgisi (tarih, rakam ve evrak cinsi detaylandırılacak) 
 
 

NO EVRAK TÜRÜ EVRAK MİKTARI VADESİ 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

 

 
Not: Alınan evrakların görüntüleri taranarak bir örneği bayiye teslim alma tutanağı ile verilip sisteme taratıp 

eklenecek 

9.3.Bayi özel iskonto oranı (üstteki verdiği evrak türleri ve miktarına göre görüşme esnasında belirlenecek. 

 

 
 …………………………….………………………………………………………….…………………………….. 

 

 
 …………………………….………………………………………………………….…………………………….. 

 

 
10. GENEL HÜKÜMLER 

10.1. BAY İ’nin vermiş olduğu ön ödeme miktarı, Bayi tarafından kullanılıp tüketildiğinde, BAYİ yeni vereceği 

siparişlerin bedellerini çek veya nakit meblağ olarak Yayınevi’ne ödeyecektir. 

10.2. Yapılacak ödemelerin vadesinde gerçekleşmemesi durumunda Yayınevi, bayiye ürün sevkiyatını durdurma 

hakkını saklı tutmaktadır.  

10.3. BAY İ’nin vermiş olduğu senetlerden birisi ödenmediğinde bayiye ürün sevkiyatı durdurulacaktır. 
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10.4. Nakit (evraksız) çalışan bayilerde ay içerisinde cari hesap 10.000 TL’yi geçemez. Bayi aldığı ürünün ödemesini ay 

sonu nakit veya kredi kartı ile kapatmaması durumunda ürün sevkiyatı durdurulur. 

10.5. Sözleşme esnasında alınan evraklar sipariş kabul edilip, ödenmesi prensibi ile hareket edilecektir. Evraklar 

yapılacak ticaret gereği yayınevi tarafından ciro edilerek kullanılabilir veya tahsilat için bankaya verilebilir. Burada 

konuşulan konular ve verilen taahhütler karşılıklı sorumluluk taşımakta olup, tüm ticari faaliyetler bu taahhütler 

doğrultusunda yürütülmektedir. 

10.6. Bayilerin evrak kotaları bittiğinde maksimum cari hesap verdiği evrakın %10’u kadar olup evrak alınmadan ürün 

gönderimi yapılmayacaktır. 

10.7. Dönem içerisinde biriken açık hesap miktarı bir sonraki yılın evraklarına eklenemez ve bu hesaplar sözleşme 

yılının mayıs ayını geçmeyecek şekilde ayrıca evraklandırılacaktır. 

10.8. Verilen evrakların kullanılma prensibinden hareket edileceği için geri çekilmesi gereken bir evrakla ilgili olası bir 

aksaklığın 45 gün öncesinden miktarı ana anlaşmanın %20’sini geçmeyecek şekilde yayınevi finans birimine 

bildirilmesi ve mutabakat durumuna göre hareket edilmesi esastır. Burada yayınevi iyi niyetli olmakla beraber bayilere 

bağlayıcı bir taahhütte bulunamaz. 

10.9. Mücbir sebepler dışında ürün çekmeyen ya da kapatarak tek taraflı anlaşmasını fesih etmek isteyen bayilerle 

gönderilen örnekler, yapılan masraflar vb. gibi giderler bayiden mahsuplaşma ile talep edilecektir. 

Not: Yayınevi ilgili dönemi yapılan anlaşmaya bağlı olarak başka bir bayilik yapamayacağı için o bölgede boş 

geçirmiş ve ticari zarara uğramış olacaktır. 

10.10. Bayilik kapsamı bayilik bölgesindeki tüm özel ve devlet kurumlarını kapsayacak olup, yayınevi belediyelerle 

doğrudan satış süreçleri yürütebilir. Belediyelere yapılan satışlar hakkında bayi bilgilendirilir, çalışmalar ortak 

yürütülebilir ve her türlü satıştan bayiye mutabık kalınan oranda kar payı ödenir. 

10.11. Kendi bölgesinde olmayan, daha çok merkezi sistemle çalışan özel okul ve kurs markalarına ait kurumsal 

satışlar yayınevi tarafından yapılabileceği gibi bayi tarafından da yapılabilir. Tüm bayilerimiz bunu peşinen kabul 

etmiş sayılır. Yapılan anlaşmalar bayi ve yayınevi tarafından şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır. 

10.12. 2023 – 2024 Pirim sistemi ilgili tabloda standart olarak belirlenmiş olup hedefler tuttuğunda yayınevi 

yükümlülüğünü otomatik olarak yerine getirecektir. Bunun yanında belirlenen standartlar üstüne çıkan performans 

ödülü her daim açık olacak ve ekstra anlaşmalarla güncellenebilecektir. 

10.13. Sözleşmede belirtilen koşullar dışında gerek bayi gerekse satış temsilcisi iradesi ile fark faturası veya iade 

faturası kesilemez, gönderilemez. Burada temel esas sözleşme prensiplerine karşılıklı bağlı olmak kabul edilecek diğer 

durumlar özel durum sayılıp yayınevi merkezi bilgisi ve onayı ile yürütülecektir. 

10.14. Yayınevi belli dönemlerde Türkiye geneli, büyük katılımlı sınavlar organize ettiğinde tüm bayiler hedefler 

doğrultusunda gereken özen ve gayreti göstermekle yükümlüdür. 

10.15. Bayilerin kendi bölgelerinde yapacakları her türlü tanıtıma yayınevi imkanlar ve planlamalar ölçüsünde katkı 

sağlayacaktır. (Seminerler, sunumlar, özel tanıtım ve organizasyonlar….) 
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Not: Bayi önceden planlamak ve içeriğinde mutabık kalmak koşulu ile bölgede yapılacak her türlü kurumsal ve 

bürokratik ziyarete yayınevi sahibi Yunus Çiftçi bizzat katılarak tanıtıma katkı sağlayacaktır. 

10.16 Yayınevi ürünlerin tüm özelliklerini içeren bayinin tanıtım yapmasını kolaylaştıracak her türlü sunum ve 

materyeli bayileri ile paylaşmakla yükümlüdür. 

10.17. Dönem kapatma ve bayilik sonlandırma durumları mutlaka matbu evrak üzerinden yazılı olarak yapılacak, 

kişiler değiştiğinde yayınevi sadece yazılı mutabakatları esas alacaktır. (Ek 1, Ek 2, Ek 3) 

11. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI, FESİH SEBEPLERİ 

İş bu sözleşme taraflarca imza edildiği tarihten itibaren hüküm ihtiva eder. Taraflardan sözleşmenin her hangi bir 

maddesine aykırı davranması halinde, aykırılığı öğrenen taraf diğer tarafa yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren on beş iş 

günü içerisinde bu davranışı düzeltmesini isteyecektir. Sözleşme maddesini ihlal eden taraf belirlenen düzeltmeyi 

yapmadığı takdirde diğer taraf sözleşmeyi yazılı ihbar ile fesih edebilir. 

İş bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket eden taraf bayi ise, bayinin yetki bölgesinde tanıtım, satış ve dağıtım yapılabilmesi 

için Yayınevi başka bir bayi veya kitapevi ile geçici olarak anlaşabilir veya bu görevi bizzat üstlenebilir. 

12. DEVİR YASAĞI 

BAYİ İ, 12 maddeden oluşan bu protokol anlaşmasından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde başkalarına 

devredemez, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak yararlandıramaz. 

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ İş bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilafların ve anlaşmazlıkların çözümü için 

yetkili olan Mahkeme İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleridir., 

 

ÖZEL NOTLAR (varsa özel koşullar not edilecek) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
RAFTİNG YAYINLARILİMİTEDŞİRKETİ     BAYİ 

ADINA YETKİLİ SATIŞ TEMSİLCİSİ                                                                                   

 
Adı Soyadı : ……………………………. Adı Soyadı :……………………………. 

 

 
Kaşe,İmza : …………………………….. Kaşe, İmza :………………………… 

 

 
Sözleşme Tanzim Tarihi : ….….... /…….... / 202……  
 
İş bu Sözleşmenin tüm hükümleri taraflarca okunup, anlaşılıp karşılıklı olarak birlikte imza edilmiştir. 
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