
 

 
 
 
 

 
SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. 

 
 

 

İstenilen Evraklar: 
 
 
Şirketler için; 
 
 

• Vergi levhası fotokopisi 
 

• İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır) 
 

• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Ortaklık ve iş alanını gösterir) 
 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü-Arkalı) 
 
 
 
 
 
Şahıs Firmaları için; 
 
 

• Vergi levhası fotokopisi 
 

• İmza beyannamesi (İmza beyannamesindeki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır) 
 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi (Önlü-Arkalı) 
 

• Faaliyet belgesi fotokopisi 

 

Önemli 
 
 

Bayi başvuru formu eksiksiz doldurularak sözleşmenin tüm sayfaları 

imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından 

imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır. 



 

 

 

Aybit Teknoloji Bayilik Sözleşmesi 
 

1. Taraflar 
 

İşbu sözleşme tarafları Muallimköy Mah. Deniz Cad. No:143/5 İç Kapı No:40 

Gebze/KOCAELİ adresinde mukim olan Aybit Teknoloji A. Ş.(Bundan böyle Aybit olarak 

anılacaktır) ile 
 
………………………………… …………………………………………………………………………….  
adresinde mukim olan ………………………………………………… (Bundan böyle Bayi olarak  
anılacaktır) arasında yazılı şartlarla …/...../........ tarihinde imza edilmiştir. 
 

 

2. Konusu 
 

Bu sözleşmenin konusu Aybit’ in ürettiği programların bayi tarafından alım, satış ve satış 

sonrası hizmeti kapsamaktadır. 
 

 

3. Yükümlülükler 
 

3.1 Bayi bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka 

kişi ve/veya kuruluşa devretmeyeceğini, 
 

3.2    Başvuru formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, bilgilerin hatalı veya noksan  
olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 

 
3.3 Aybit tarafından üretilen programların ve hizmetlerin telif hakkının Aybit’ e ait olduğunu, bu 

yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtamayacağını, 
 

3.4 Bayi, satışını yaptığı her ürün için kurulum, kullanıcı eğitimi ve satış sonrası (1)bir yıl 

teknik destek hizmeti yerine getireceğini, 
 

3.5 Bayi, Aybit’ in telif haklarına veya ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren kişi ve/veya 

kuruluşları Aybit ‘ e bildireceğini, 
 

3.6 Bayi, Aybit’ in acentesi veya kanuni temsilcisi olmayıp, Aybit namına veya hesabına hiçbir 

şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağını ve sözleşmel ere katılamayacağı gibi, 

Aybit taahhüt altına sokan, mükellefiyet veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde 

bulunamayacağını, Aybit adına veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul 

edemeyeceğini, hiçbir şekilde Aybit resmi mercilerde dahil üçüncü kişilere karşı temsil 

etmeyeceğini, 
 

3.7 Bayi, bu sözleşme ile satış faaliyetlerinde, Aybit ürünlerinin gerçek özelliklerini belirtir, 

şaşırtıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunamaz. Bu tür davranışlarda bulunduğu takdir de 

bütün yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 
 

3.8    Aybit ve bayi, kendi web sitelerinde diğer firmaya link vereceğini, 
 

3.9 Bayi, programların pazarlaması ve satış sonrası desteği için, en az bir (1) teknik personel 

bulunduracağını, 

 
 
 
 

 

1 
Kaşe - İmza 



 

 

 

3.10 Bayi, satış esnasında programı eksiksiz, hasarsız ve temiz bir şekilde teslim 

edildiğine ve kurulumunun eksiksiz ve uygun bir şekilde yapıldığına dair tüketiciye 

lisans belgelerini ve teslim belgesini kaşeletmek ve imzalatmak zorunda olduğunu, 
 

3.11 Bayi sattığı tüm ürünlerin lisans kapsamındaki servis bakım hizmetlerini kullanıcı 

hatalarına göre belirli ücret karşılığı gidereceğini, lisans kapsamının dışında kalan 

durumları bir tutanakla tespit edeceğini ve imza altına alarak Aybit’ e rapor 

vereceğini, 
 

3.12 Bayilerin herhangi bir nedenle Aybit’ e gönderdikleri kargoların ve Aybit ‘ in bayilere 

gönderdiği kargoların ücretlerinin ödemesi tamamen bayilere ait olduğunu, ücreti 

ödenmeyen kargolar Aybit tarafından kabul edilmeyeceğini, 
 

3.13 Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde bayi belirtilen adreste 

bulunamazsa veya ürün alınmadığı takdirde sipariş verilmemiş kabul edileceği, 

ancak bu takdirde dahi kargo ücreti bayi cari hesabına borç olarak kaydedileceğini, 
 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 

4. Mali Şartlar 
 

4.1 Bayi, Aybit’ in ürettiği programları Aybit’ in belirleyeceği fiyat üzerinden almak ve güncel 

perakende fiyat listesi üzerinden satmak zorundadır. 
 

4.2 Bayi donanımlar hariç, Aybit programlarından (Bakım Yönetim Sistemi, ixirlife Güzellik 

Merkezi Yazılımı, Restoran Otomasyon Yazılımı, Yangın Tüpü Takip Sistemi, 

Sanitasyon ve Hijyen Yazılımı ) birer lisans almak zorunda olup, perakende fiyat listesi 

üzerinden ilk beş(5) satış için %30, beş (5) ve üzeri satışlarda %40 indirim alacaktır. 
 

4.3 Donanım ürünleri için bayi alış fiyatları, perakende fiyat listesi üzerinde ayrıca 

fiyatlandırılmıştır. 
 

4.4    Bayi, ödemeyi peşin veya kredi kartı ile siparişten önce öder. 
 

4.5 Aybit perakende fiyat listesi üzerinde yapılan değişiklikleri beş (5) gün önceden bayiye 

belgeç (faks) veya e-posta aracılığıyla bildirecektir. Bildirmediği durumlarda eski fiyat 

listeleri geçerli olacaktır. 
 

4.6 Bayi, Aybit tarafından üretilen veya temin edilen ürünleri sözleşme şartlarına uygun olarak 

satın alıp, yine bu sözleşmede belirtilen mahalde sözleşme koşullarına, talimat ve 

önerilerine uygun olarak satmayı kabul ve taahhüt eder. 
 

5. Kapsam 
 

5.1    Bayi çalışma alanı Madde : 5.2 de belirlenen ili/illeri kapsamaktadır. 
 

5.2 İli/İlleri ............................................................................................. 
 

5.3 Sözleşmenin imzalandığı ilk bir (1) yıldan sonraki birbirini takip eden üç (3) ay üst üste 

satış yapılmaması halinde, aynı bölgede birden fazla bayi bulundurmak hakkı Aybit’ in 

elinde bulunmaktadır. 
 

5.4 Bayi yukarıda yazılı bölgelerin dışında son kullanıcı satışları yapabilir, fakat bu amaçla 

profesyonelce örgütlenme faaliyetlerinde bulunamaz. Ayrıca diğer bölgelerde sürekli 

pazarlama elemanı bulunduramaz. Kendi bölgesinde de diğer bayilerin son kullanıcı 

satışına itiraz edemeyecektir. 
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6. Uyulacak hükümler 
 

6.1 Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, 

hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK,TTK,HUMK,MK ve sair) 

uygulanacaktır. 
 

7. Bayiliğin Sona Ermesi 
 

Bayi, sözleşmenin sona ermesinden sonra bayilikle ilgili her türlü hak ve yetkileri de sona 

ermiş olduğundan; 
 

7.1 Aybit ürünlerinin satıcısı gibi davranmayacak. Aybit ile ilgili logo yada bilgileri 

kullanmayacaktır. 
 

7.2 Tüketiciler ve halk üzerinde bayilik devam ediyormuş kanaatini uyandıracak her türlü 

davranış biçiminden kaçınacak. 
 

7.3 Bayi, belirtilen davranış biçimlerine riayet etmediği ve özellikle bayiliğin sona ermesinden 

sonraki taahhüt ettiği davranış biçimlerine aykırı hareket ettiği takdirde Aybit’ in talep 

ettiği maddi ve manevi tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
 

8. Sözleşme’nin Sona Ermesi  
8.1 Bayi sözleşmenin ve/veya mevzuatın kendisine yüklediği sorumlulukları yerine 

getirmemesi, sözleşmenin herhangi bir maddesine uymayıp aykırı davranması, 

özellikle Aybit tarafından istenen kurulum, tanıtım, muhafaza, müşteri ilişkileri, tüketici 

sorunları, ek teminatlar gibi hususları yerine getirmemesi, Aybit’ e borçlarını sürekli 

geciktirmesi halinde veya sair taahhütlerini ihlal etmesi halinde sözleşme tek taraflı 

olarak Aybit tarafından fesh edilebilir. Sözleşmenin bu sebeple feshi haliyle bayi her 

türlü zarar ve ziyanı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
8.2 Bayiliğin feshi haliyle, Aybit’ in bayinin elinde bulunan ürünleri iade alma zorunluluğu 

yoktur.  
8.3    Aybit markalı ürünlerin yurtiçi ve yurtdışındaki tanınmışlık ve güvenilirlik seviyesini 

önemli derecede zedeleyici davranışlardan uyarı almasına rağmen vazgeçmemesi. 

8.4 Bayinin, mevzuata uymayan istekleri sağlamak amacıyla hile veya muvazaa yoluna 

saparak herhangi bir işlem yaptırdığı anlaşıldığında bu işlemlerle ilgili her türlü anlaşma 

ve/veya işlem geçersiz sayılabileceği gibi Aybit bu sözleşme’yi derhal feshe de yetkili 

olacaktır. Bayi bundan dolayı herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. 

 
8.5 Aybit, bu sözleşme’nin çeşitli hükümlerinde belirtilen haller ile bayinin yükümlülüklerini 

zamanında ve tam olarak yerine getirmemesi hallerinde, sözleşme’yi hiçbir ihtar ve 

ihbara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu 

durumda bayi hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 

 
8.6 Aybit sözleşmenin yukarıda sayılan hallerle sona ermesi durumunda tekemmül etmiş 

alacaklara ilişkin taleplere ek olarak, doğacak her türlü zararından dolayı bayiden 

tazminat talep hakkını da saklı tutar. 
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9. Geçerlilik Süresi  
9.1 Aybit bayilik sözleşmesi Ek-1 de bulunan başvuru formunun doldurulması ve sözleşmenin 

karşılıklı olarak imzalanması ile yürürlüğe girer. Aybit Bayilik şartlarına uymayan 

bayilerin sözleşmelerini sona erdirebilir.  
9.2 İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren bir (1) yıl müddetle yürürlükte kalacak olup, 

taraflarca sona erme tarihinden bir (1) ay önce yazılı olarak feshedilmedikçe aynı süre 

için otomatik olarak uzamış kabul edilecektir. 

 

10. Tebligat  
10.1 Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan 

tebligatlar geçerli kabul edilecektir. 

10.2 İşbu sözleşme 13 (onüç) maddeden ve 2 (iki) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı 

ekleriyle birlikte taraflarca okunarak müştereken imza altına alınmıştır. 

10.3 İşbu sözleşmede yer alan taraflar, sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve 

gerekli tebligatların yapılabilmesi için yukarıda yazılan adreslerin yasal ikametleri 

olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul 

ederler. Taraflar bu adresler dışında diğer bir yeri yasal ikametgâh olarak belirleyecek 

olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen onbeş (15) gün içinde diğer tarafa yazılı 

olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılacak her türlü takibat 

icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

11. Ekler  
11.1 Sözleşmenin taraflarının; şirketleri temsile yetkili kişilerinin imza sirkülerleri sözleşmeye 

eklenecektir. İmza yetkilileri değişen taraf, diğer tarafa 10 (on) gün içerisinde yeni 

sirküler örneğini gönderecek; aksi halde geçersizlik iddiasında bulunamayacaktır. 

 
11.2 İşbu sözleşmenin ekleri sözleşmenin ayrılmaz parçasını teşkil etmekte olup, 

sözleşmenin her ne suretle olursa olsun sona ermesi halinde söz konusu ekler de 

kendiliğinden geçersiz sayılacaktır. 

 

12. Sözleşmede Değişiklik Yapılması  
12.1 Hizmetin sürdürülmesi boyunca doğacak ihtiyaca göre, işbu sözleşmenin yürürlük süresi 

içerisinde, sözleşme hükümleri çerçevesinde tarafların yazılı mutabakatı ile yapılacak 

ilavelerle yeni düzenlemeler ve mükellefiyetler getirilebilir. Bu ekler de aynı usulle 

yürürlükten kaldırılmadığı sürece, sözleşme sonuna kadar sözleşme hükmü olarak 

geçerli olacaktır.  
12.2 Değişiklikler tarafların yasal yetkiye sahip temsilcilerince imzalanmadıkça geçerli 

sayılmaz. 

 

13. Yetkili Mahkeme ve icra Daireleri  
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların 

çözümünde Kocaeli Mahkemeleri ile İcra müdürlükleri yetkili olacaktır. 
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EK-1 
 

AYBİT TEKNOLOJİ BAYİ BAŞVURU FORMU  
 
 

 

Firma Ünvanı : 
 

Faaliyet Alanı :     Telefon 1 : ( ) 
            

Firma Adresi :     
Telefon 2 : (   )      

       

     Faks 1   : ( ) 
            

Firma Web Sitesi : www.           
           

Firma E-posta Adresi :           
    

Toplam Personel Adedi : Satış Eleman Adedi :  Destek Eleman Adedi : 
         

Firma Yetkilisi :   T.C. Kimlik No :     
           

Görevi :   Doğum Tarihi :        
        

Cep Telefonu : ( )  Öğrenim Durumu :     
            

E-Posta Adresi :            
           

Firma Ticari Bilgileri           

Şirket Cinsi (A.Ş., LTD., vb) :  Kuruluş Yılı :        
        

Vergi Dairesi :   Vergi Numarası :     
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