BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
Madde 1. TARAFLAR
BURAKYOL İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra tescilli markası
olan AVEGS olarak İş bu bayilik sözleşmesi anılacaktır) ve diğer tarafta
..................................................................…………………..……………………………………..… adresinde
mukim......................................................................................................................................
(BAYİ olarak anılacaktır) arasında kararlaştırılmış, düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.BAYİ
olarak tanımlanacaktır.
Madde 2. TANIMLAR
BAYİ ONLINE SİSTEMİ www.avegs.com
AVEGS "www.avegs.com." adresi üzerinden BAYİ'ye çevrimiçi ürün tanıtımı ve ürün satışı
yapmasına olanak veren elektronik ortamda alışveriş sistemidir.
E-BAYİ : "www.avegs.com." adresi üzerinden bayi online sistemi ile çevrimiçi ürün tanıtımı ve
ürün satışı yapma talebinde bulunan ve bu talebi AVEGS tarafından kabul edilen Bayi'dir.
Sözleşmenin herhangi bir bölümünde bahsi geçen BAYİ kelimesi E-Bayi’yi de kapsamaktadır.
Bayi Kodu: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle AVEGS, tarafından belirlenecek ve E-Bayi' ye
yazılı olarak bildirilecek sisteme giriş izni veren koddur. Aynı bayi kodu, iki farklı bayi' ye
verilemeyeceği gibi aynı şekilde bir bayi' ye de birden fazla kod verilemez.
E-Şifre: AVEGS tarafından belirlenecek ve E-Bayi' ye yazılı olarak bildirilecek İlk kullanımda
sisteme girişe izin veren koddur. E-BAYİ bu geçici şifreyi ilk kullanımda mutlaka değiştirme
yükümlülüğü altındadır. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen E-BAYİ' nin
sorumluluğunda olup, AVEGS şifre kullanımıyla ilgili doğabilecek hiçbir problemden sorumlu
olmayacaktır.
Banka : POS Cihazı/Sanal POS Cihazı ile ilgili uygulamalarda adı geçen POS Cihazı/Sanal POS
cihazını ve gerekli altyapıyı sağlayan ve bu cihazlarda oluşan para hareketini yönetecek,
yönlendirecek ve raporlayacak kredi ve finans kurum ve kuruluşudur.
Anahtar ve Sertifika: VPOS üzerinde işlem yapıldığı esnada kullanılan şifrelerin doğruluğunun
ve geçerliliğinin elektronik ortamda, yetkilendirilmiş bir kuruluşça onaylanmasını sağlayan
program dosyasıdır.
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Ödeme Kartı/Kartlar: Visa, MasterCard ve American Express Kartlarını ifade eder.
VPOS: Kart sahibi tarafından işlem yapmak üzere sanal mağazaya girilen kart ve ödeme
bilgilerini şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımdır.

Madde 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, AVEGS’in üretimi veya dağıtımını yapmakta olduğu her türlü ticari
emtianın E Ticaret kanalı üzerinden temin edilmesi, pazarlanması, satılması, montajının
yapılması, hizmetlerinin sağlanması, koşullarını E-Ticaret satış kanalının BAYİ kullanımı
kurallarını ve karşılıklı yükümlülüklerini belirler. Bu sözleşme kapsamındaki haklar BAYİ'YE
münhasır olarak verilmemiş olup, AVEGS bu ürünlerle ilgili olarak istediği sayıda bayi tayin
edebileceği gibi bizzat kendisi de nihai kullanıcıya satış yapmaya yetkilidir.
İşbu sözleşme, AVEGS ile BAYİ arasında Güvenlik sistemleri ürünlerinin alım-satımı, servis,
eğitim, desteği ve buna bağlı diğer faaliyetler (sipariş, tahsilat, teslimat) vb. bu sözleşmenin
kapsamını teşkil etmektedir. AVEGS’ in ticari prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına
inandığı ve lüzumlu gördüğü yer veya yörelerde, ürün satış hakkını verdiği ticari kuruluşlar ile
çalışma aynı zamanda, AVEGS'in internet üzerinden BAYİ'YE online olarak ürün tanıtımı ve
satışı yaptığı sisteminin sağladığı elektronik ortamda alışverişin gerçekleşmesine ilişkin usul
ve esasları, ürün fiyatlarıyla ilgili bilgileri, elektronik posta ve elektronik ortamda finansal
işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşulları ile gizliliğe ilişkin usul ve esasları, çalışma
yöntemlerini, mücbir sebepleri, sözleşmenin devrini, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili
kuralları ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları
düzenlemektedir
Madde 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. BAYİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. Temsil Yetkisi
İşbu sözleşme ile BAYİ 'ye AVEGS'i temsil etme hakkı tanınmamış olup BAYİ, AVEGS nam ve
hesabına hiçbir faaliyette bulunmayacak, sözleşme konusu malları kendi nam ve hesabına,
riski kendisine ait olmak üzere satacaktır.
B. Satışlar
BAYİ, satışa sunulan ürünler üzerinde belirtilen orijinal garanti kapsamı dışında olacak şekilde
AVEGS adına beyan ve taahhütte bulunmayacağını, aksi halde, AVEGS'in bu nedenle maruz
kalacağı her türlü talep ve zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder.
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C. Personel
BAYİ, yetkilendirilmiş olduğu anlaşmalar kapsamındaki sorumluluklarını, yerine getirmek için
gereken yetişmiş, uygun teknik bilgiye sahip, idari ve satış personellerini istihdam etmek
zorundadır. BAYİ montajını yapmış olduğu cihazların tümünü eksiksiz ve temiz bir işçilikle,
montaj talimatlarına uygun olarak monte etmekle ve gereken kalite kontrolünü sağlamakla
yükümlüdür.
D. Giderler
BAYİ, faaliyetlerini yerine getirirken yapacağı tüm masrafları (işyeri kirası, personel giderleri,
reklam vs.) kendisi karşılayacaktır.
E. Sır Saklama Yükümlülüğü
BAYİ, kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer
kişilerin, AVEGS hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali olduğu veya olacağı
her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla üçüncü kişilerden zaten yasal yollarla elde edilmiş ve kamuya mal olmuş bilgiler
dışındaki tüm bilgi ve materyalleri, Bayi Online sistemi ile ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve
kodlarını ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri AVEGS'İN yazılı izni olmaksızın
üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu
şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı, kendi bilgilerini korumakta gösterdikleri
özenin aynısını göstermeyi, aksi takdirde AVEGS'İN uğrayacağı her türlü maddi manevi zararı
karşılamayı taahhüt eder.
F. Bilgi verme telif hakkına uyma yükümlülüğü
BAYİ, hiçbir nedenle AVEGS telif haklarını ihlal edemez. BAYİ, AVEGS’in telif haklarına veya
ticari itibarına aykırı faaliyet gösteren kişi ve/veya kuruluşları AVEGS’e bildirmek zorundadır.
BAYİ, ticari iş adresinin, vergi dairesi ve numarasının ve/veya imzaya yetkili şahısların ve/veya
ortakların herhangi bir şekilde tadilleri veya değiştirilmesi ve/veya ortaklığın veya ortaklardan
herhangi birinin taahhüt ettikleri sermaye miktarının değiştirilmesi veya sair her türlü
değişiklik halinde iş bu tadil ve değişikliklerin gerek fiilen gerekse Ticaret Siciline tescilini
müteakip en geç 7 gün zarfında AVEGS’E yazılı olarak bildirmeyi beyan ve taahhüt eder. BAYİ'
nin zamanında yapmadığı bildirimden dolayı AVEGS’in uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi
zararları BAYİ gayrikabili rücu olarak ödemeyi beyan ve taahhüt eder. BAYİ iş bu madde
kapsamında bahsi geçen tadil ve/veya değişiklerin, AVEGS’in sözleşmeyi tek taraflı olarak
fesih edebilmesi için haklı sebep sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
G. Ticari Marka ve Ambalaj
BAYİ, ürünleri teslim aldığı orijinal ambalajlı paketlerinde satacak, hiçbir surette orijinal ürün
ve paketleri üzerinde değişiklik, ilaveler koymayacak, yapıştırmayacak veya sair değişiklik
yapmayacaktır.
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H. Çalışma Şekli
• BAYİ, yazılı veya sadece 0312 360 69 60 nolu telefondan sözlü olarak sipariş verdiği
(güvenlik açısından kayıt tutulan hattır) ürün veya emtia bedelini taraflar arasında mutabakat
sağlandıktan (onaylandıktan) sonra AVEGS‘in belirlediği www.avegs.com da yayınladığı
banka hesaplarına havale/ EFT yapmak suretiyle veya kredi kartı ile öder. Avegs tarafından
görevlendirilmiş satış temsilcisi veya hangi görevde olursa olsun hiç bir şekilde nakit tahsilat
yapma yetkisi yoktur.
I. POS Cihazı Kullanımı
BAYİ; AVEGS'den satın almış olduğu ve/veya alacağı malların bedellerine mahsuben, POS
Cihazı/Sanal POS Cihazından kredi kartı ve/veya Paracard veya aynı işlevi gören her türlü kart
ile çekilen bedel üzerinden net tutarın AVEGS hesabına virman edilmesini ve virman
işleminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve onayı ve talimatı BANKA'YA
ve/veya diğer ilgili kurumlara verdiğini/vereceğini, net tutarın virman edilmesi konusunda
AVEGS'i mağdur duruma getirmemek için her türlü işlemi en baştan gerçekleştireceğini, POS
Cihazı/Sanal POS Cihazı kullanılarak tahsil edilen her satış işlemi bedeli tutarında,
müşterisine, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi
nam ve hesabına keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve müşteriye vereceğini;
• Sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya şekilde yapılan alışverişlerde,
tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumda satış bedelinin
AVEGS’ den değil kendisinden tahsil edileceğini;
• BAYİ ONLINE SİSTEMİ çerçevesinde kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile
sisteme giriş yaptığında, alışverişlerinde ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih
ettiği takdirde, kendi adına düzenlenmiş kredi kartlarını kullanmayı;
• Cari hesapta alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, AVEGS’den hiçbir şekilde nakit
ödeme talep etmeyeceğini, söz konusu alacakların mutlak surette ürün satışı ile
karşılanacağını;
• AVEGS 'in ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işleme koyabileceği
diğer yeni uygulamalarda da işbu madde ile kendisine yüklenen yükümlülüklerin ve
taahhütlerin geçerli olacağını Gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt
eder.

J. VPOS Kullanımı
AVEGS, BAYİ’NİN kendi müşterilerine satacağı mal bedellerini, muhtelif BANKALAR
tarafından AVEGS’e tahsis edilmiş VPOS terminali üzerinde yüklenen yazılım programı
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aracılığı ile tahsil etmesini bu sözleşmedeki çalışma koşulları ile şart ve yükümlülüklerin
yerine getirilmesi suretiyle kabul eder.
BAYİ, web sitesinin, işbu Sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmete açılmasını ve/veya
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı, tüm maliyet ve sorumluluğu
kendisine ait olmak üzere kurarak sistemin çalışmasını sağlar. Bu çerçevede, BAYİ, AVEGS'in
talep ettiği yazılımsal ya da donanımsal web sitesi altyapı ve görsel düzenlemeleri yerine
getirmeyi kabul eder.
2. AVEGS ‘İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. Bayi Siparişleri ve Teslimatlar
BAYİ, işbu sözleşme kapsamındaki ürünler için yazılı www.avegs.com web sitesi üzerinden
veya sözlü sadece 0312 360 69 60 nolu sabit telefon hattından verebilir. Aksi halde verilen
siparişler ve alım talepleri değerlendirilmez. AVEGS sorumlu tutulamaz.
Siparişler AVEGS’ in tedarik veya üretimini planlamasına yetecek kadar süre
önceden bildirilmelidir. Siparişlerin kabulü sadece AVEGS'in yetkisinde olup, BAYİ, siparişin
kısmen ya da tamamen kabul edilmemesi nedeniyle her ne ad altında olursa olsun hiçbir
talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
BAYİ’ ye gönderilen malların ayıplı olup olmadığı BAYİ tarafından derhal kontrol edilecek ve
ayıplı mal bulunduğu takdirde, en geç teslim tarihinden itibaren 3 gün içerisinde AVEGS’ e
yazılı olarak bilgi verilecektir. Aksi takdirde BAYİ tarafından teslim alınan malların ayıpsız
olduğu kabul edilmiş sayılır.
Teslimatlar, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça AVEGS’in deposundan yapılacaktır. Ürün
teslimatı Bayinin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya AVEGS’in anlaşmalı olmadığı
bir kargo şirketi ile yapıldığı takdirde taşıma koşulları AVEGS tarafından belirlenmediği için bu
teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan AVEGS sorumlu olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin
AVEGS ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda AVEGS tek taraflı olarak istediği zaman
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
AVEGS’ in iş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle
BAYİ veya BAYİ’ nin müşterilerinin zarara uğraması halinde, AVEGS’ in sorumluluğu; her
durumda doğrudan zararlarla sınırlı olup, AVEGS, BAYİ veya BAYİ'nin müşterilerinin kar kaybı
gibi dolaylı zarar taleplerinden sorumlu tutulamayacaktır.
B.Satış Politikaları
AVEGS ve BAYİ, pazar satış fiyatı ye diğer elzem bilgiler hakkında sürekli olarak bilgi alış
verişinde bulunacaktır. BAYİ, bu doğrultuda AVEGS tarafından satış politikası ile ilgili olarak
verilen tüm talimatları yerine getirmeyi taahhüt etmekle birlikte, talimatlara uymayan
BAYİ’NİN, yazılı ihtara rağmen durumu düzeltmemesi halinde, AVEGS'İN iş bu Sözleşmeyi tek
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taraflı olarak ve derhal, haklı nedenle feshetme hakkı olduğu BAYİ tarafından kabul ve
taahhüt edilmiştir. Böyle bir fesih halinde BAYİ, AVEGS'den her ne nam altında olursa olsun
hiç bir şey talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
C.Ürün Bedeli
Ürünlere ilişkin fiyatlar, piyasa şartları, Vergi Kanunları vb. yönlendirmeler gereği olmak
üzere ve ürünün fiyatında bulunması gereken tüm vergiler dâhil veya hariç olmak üzere,
AVEGS tarafından hazırlanan liste fiyatı belirlenerek BAYİ 'ye yazılı veya www.avegs.com
sitesinde yayınlamak suretiyle bildirilir. Aksi veya sözlü olarak verilen fiyatlar geçerli değildir.
AVEGS, BAYİ 'ye bildirilen fiyat listeleri üzerinde dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına
sahiptir. Fiyat listeleriyle ilgili değişiklikler bayi'ye yazılı veya www.avegs.com web sitesinde
yayınlanması suretiyle yürürlük kazanır. Fiyat artışı olması halinde, artış miktarı, söz konusu
artışın yapıldığı tarihte ve sonrasında AVEGS'in tebellüğ ettiği siparişlere uygulanacaktır. Fiyat
düşüşü halinde ise, düşme miktarı, AVEGS tarafından fiyat düşüşü tarihinde ve sonrasında
gerçekleştirilen teslimatlara uygulayacaktır.
D.Ödeme Şartları
Ödemeler, AVEGS tarafından düzenlenen faturalar karşılığı olarak, AVEGS'ce belirlenen
ödeme koşullar dâhilinde yapılacaktır. AVEGS‘ in belirlediği www.avegs.com sitesindeki
banka hesaplarına havale/ EFT yapmak suretiyle veya kredi kartı ile öder. Avegs tarafından
görevlendirilmiş satış temsilcisi veya hangi görevde olursa olsun hiç bir şekilde nakit tahsilat
yapılmaz.
BAYİ, ancak banka teminat mektubu ve/veya AVEGS'ce kabul edilebilecek geçerli bir teminat
vermek koşuluyla, AVEGS tarafından belirlenen vade farkının eklenmesiyle belirlenecek yeni
fiyat üzerinden vadeli alım talebinde bulunabilir. BAYİ’nin, AVEGS tarafından belirlenen
koşullara göre yapılacak ödemelerinde bir aksama olması halinde, AVEGS'in sonraki
siparişleri kabul etmeme, ürün teslimatını durdurma ve/veya sözleşmeyi haklı nedenle fesih
hakkı saklıdır. Ödemelerde her ne nedenle olursa olsun meydana gelebilecek gecikmeler için,
aylık asgari T.C. Merkez Bankası’nın avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı nispetinde vade
farkı uygulanır. Bu oran, AVEGS tarafından günün şartlarına göre, önceden bildirimde
bulunulmaksızın değiştirilebilir.
Madde 5. REKLAM TANITIM
AVEGS, sağladığı hizmet ve malların Türkiye genelinde tanıtımı ve reklamı için gereken çabayı
gösterecektir. BAYİ'lerini Reklam, CD ve Katalog vs. yönünden destekleyecektir. BAYİ reklam,
tanıtım vb. gibi organizasyonları için yapacağı masraflar kendisine ait olacaktır.
Altı ay boyunca, aylık 10.000TL (onbin) üzerinde alım gerçekleştirmesi durumunda bayi'ye
stand ücretsiz olarak verilecektir.
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Madde 6. SATIŞ HEDEFLERİ
BAYİ, gerek bu sözleşmedeki ve sözleşme eklerindeki satış şartlarına, gerekse ilerde
uygulamaya konulacak yeni koşullara BAYİ’ liğe devam etmek istemesi halinde uymayı, buna
ait tam sorumlulukları yüklenmeyi peşinen kabul eder. BAYİ, satış ağını kendi bölgesi içinde
kendi nam ve hesabına genişletme hakkına sahiptir. Bu yolla kotasını artırarak kota hadleri
içinde azami İskonto seçeneklerinden faydalanma olanağını elde edebilecektir.
BAYİ’ ye bu sözleşme ile verilen haklar, AVEGS ürünlerinin satışlarının arttırılması amacı ile
verilmiştir. BAYİ, AVEGS’ de bulunan ürün ve hizmetleri sadece AVEGS’ den satın alacaktır.
BAYİ’nin sene içerisindeki satış performansı 3 aylık dönemlerde değerlendirilecektir. Bu
değerlendirme neticesinde BAYİ, makul satış grafiğinin arttırılması yönündeki çabayı sarf
etmeyi kabul eder.BAYİ söz konusu satış performansını yerine getiremez veya
getiremeyeceği bekleniyor ise AVEGS sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecektir.
Madde7. FİYAT
a) Sözleşme konusu ürünlerin BAYİ’ ye satış ve ayrıca BAYİ’ce perakende veya alt BAYİ’ ye
satış fiyatı alt ve üst limitler AVEGS tarafından belirlenir. Bayi kendi alış fiyatından daha
düşük bir bedelle satış yapamaz.
b) BAYİ, satışlarında AVEGS tarafından belirlenen fiyat listelerine uymakla yükümlüdür.
Ancak teknik servis, kurulum, fiyatları BAYİ’ye aittir. BAYİ, fiyat listelerine uymadığı taktirde
AVEGS sözleşmeyi geçici bir süre askıya alabilir. Ve yapılacak yazılı ihtara rağmen, yine fiyat
listelerine uymamaya devam edecek olursa AVEGS sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca AVEGS’in ,
fiyat listelerine uyulmamasından doğan maddi ve manevi zararları BAYİ’den tahsil edilir.
Madde 8. İSKONTO ORANLARI
a)AVEGS'in tedarik veya üretimini yaptığı ürünlerde BAYİ' ye uygulanacak (KDV hariç) iskonto
oranları e posta veya yazılı olarak bildirilir.
Madde 9: SÖZLEŞMENİN DEVRİ
BAYİ, bu sözleşme ile kendisine verilen hak, sorumluluk ve yetkileri hiçbir şekilde başka kişi
ve/veya kuruluşa devredemez.
Madde 10: GİZLİLİK VE DENETİM
AVEGS, bu sözleşmenin uygulamasını denetleme hakkına sahiptir. AVEGS’in yetkili kılacağı
elemanlar tarafından yapılacak denetlemeler sonucu öğrenilen BAYİ sırları gerek AVEGS,
gerekse AVEGS’ in yetkili kıldığı elemanlar tarafından sır olarak saklanacak ve hiçbir şekilde,
hiçbir nedenle üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.
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Madde11: GEÇERLİLİK SÜRESİ
Bu sözleşme imza tarihinden itibaren 2 yıl için geçerlidir. Sözleşmenin bitiminden 30 gün
önce sözleşme taraflarca feshi ihbarda bulunmadığı veya iş bu sözleşme hükümleri gereğince
fesih edilmediği takdirde sözleşme 2 yıl süreyle uzatılmış olur. İş bu sözleşme taraflarca
imzalandığı ve sözleşmenin bir nüshasının AVEGS’e ulaştığı ve kayıtlara işlendiği andan
itibaren yürürlüğe girer ve 24 ay süre ile yürürlükte kalır.
Bu sürenin bitiminden 30 gün önce taraflardan biri “sözleşmeyi feshettiğini” diğerine yazılı
ihbarda bulunmadığı takdirde, işbu sözleşme kendiliğinden 2 (iki) yıl müteakip sürelerle
otomatik olarak uzayacaktır.
Madde12: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.
Madde13:REKABET YASAĞI
Bayiler birbirleri ile haksız rekabet edemezler. Kanıtlanmış şikayet vukuunda AVEGS konuyu
tarafsız olarak inceleme ve sözleşme feshi dahil her türlü karar verme yetkisine sahiptir.
BAYİ, AVEGS’in kararlarına itiraz edemez.
Madde 14:MARKA VE LOGO KULANIM ŞARTLARI
BAYİ, AVEGS markası ile pazarladığı ürünlerin markasını, ona bağlı logo, patent, telif hakları
gibi tüm haklar ve ticari itibarının AVEGS’ de olduğunu, hiçbir şekilde çoğaltıp
dağıtmayacağını, aksi bir davranışın haksız rekabet teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.
Madde 15: SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TAZMİNAT
Taraflar aşağıda belirtilen maddelerin gerçekleşmesi halinde sözleşme iptalini kabul ederler;
a) BAYİ’nin AVEGS ile akdettiği bu sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı davranışta
bulunması halinde,
b) BAYİ’nin ticari işletmesini devretmesi halinde,
c) Varsa ortaklarının hisselerini devir etmeleri halinde,
d) BAYİ’nin ticari faaliyetlerinin sona ermesi halinde,
e) Sözleşmede belirtilen pazarlama ilkelerine aykırı hareket ettiği takdirde,
f) Bu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirilmediği takdirde,
g) Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Anlaşmasının” ve Fiyat Listesinin herhangi
bir maddesinin ihlali durumunda, (Gizlilik Anlaşmasının ihlal yaptırımları saklı olmak
kaydıyla),
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h) AVEGS yukarıda ve sözleşme genelindeki maddelerin birinin veya birkaçının gerçekleşmesi
halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.
ı) BAYİ’nin ve AVEGS’in fazlaya ilişkin sair tazminat talep hakkı saklıdır.
j) Sözleşmenin iptali halinde BAYİ kendisinde bulunan ve AVEGS’e ait sözleşme, broşür vs.
araç gereçleri iade edecektir.
Kazandığı hak ve sorumluluklar sona erecektir.
k) Sözleşmenin herhangi bir maddesinin BAYİ tarafından ihlali durumunda BAYİ’ nin AVEGS’
de olan teminatlarının AVEGS’e gelir kaydedileceğini, taraflar peşinen kabul eder.
Madde 16: TEBLİGAT
Taraflar, sözleşmede yazılı adreslerini yasal tebligat adresi olarak kabul ederler. Taraflar,
adres değişikliklerini 3 (üç) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
Aksi halde sözleşmede yazılı adresler tebligat kanunun 35. maddesine göre yapılacak
tebligatın geçerli olacağını kabul ederler. Sözleşme süresi içinde BAYİ’nin elektronik posta
adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap ekstresi gönderilebilir. BAYİ söz
konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı
gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten itibaren 3 gün sonra yasal anlamda tebliğ
etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Madde17: DELİL ANLAŞMASI
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince taraflar, bu sözleşmeden doğan
her türlü ihtilaflarda AVEGS’ in tuttuğu kart, fiş, irsaliye, fatura, bilgisayar dökümü, ticari
defter gibi belgelerin kesin delil olduğunu, aksinin BAYİ tarafından imzalanmış belgeler ile
ispat edilemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde18: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
ANKARA MAHKEMELERİ VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ yetkilidir.
Madde19: UYGULANACAK HÜKÜMLER
İş bu sözleşme tarafların özgür iradeleri ile 2 nüsha olarak ..../...../....... tarihinde tanzim
edilmiş olup taraflar arasında çıkacak ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme ve eklerindeki
hükümler uygulanacak olup, bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ise B.K.,
T.T.K., H.U.M.K., M.K ve sair kanun hükümleri uygulanacaktır.
BURAKYOL İnşaat Elektronik San.Tic. Ltd.Şti.

BAYİ

Kaşe – İmza

Kaşe - imza
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