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ABT Bilgisayar Ltd.Şti. 

Bayilik Sözleşmesi 
 

1.Taraflar  
 
İşbu sözleşme tarafları Dilek Sabancı Cad. Tasarımkent Sitesi D/2 Ataşehir / İstanbul 
adresinde mukim olan ABT Bilgisayar Programlama Tic. ve San. Ltd. Şti. (Bundan böyle 
ABT Bilgisayar olarak anılacaktır) ile 
…………………………………..................................................................... 
……………………………………………………………………………. adresinde mukim 
olan ………………………………………………… (Bundan böyle Bayi olarak anılacaktır) 
arasında yazılı şartlarla …/...../........ tarihinde imza edilmiştir ve sözleşme …/…/…… 
tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır. 
 
2. Konusu  
 
Bu sözleşmenin konusu ABT Bilgisayar’ın 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 ABT Bilgisayar tarafından üretilen programların ve hizmetlerin telif hakkının ABT 
Bilgisayara ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtamayacağını,  

3.4 Bayi, ABT Bilgisayar’ın acentesi veya kanuni temsilcisi olmayıp, ABT Bilgisayar 
namına veya hesabına hiçbir şekilde herhangi bir sözleşme yapamayacağını ve 
sözleşmelere katılamayacağı gibi, ABT Bilgisayarı taahhüt altına sokan, mükellefiyet 
veya sorumluluk yükleyen herhangi bir işlemde bulunamayacağını,ABT Bilgisayar adına 
veya hesabına sorumluluk veya yükümlülük kabul edemeyeceğini, hiçbir şekilde ABT 
Bilgisayarı resmi mercilerde dahil üçüncü kişilere karşı temsil etmeyeceğini,  

3.5 Bayi, bu sözleşme ile satış faaliyetlerinde, ABT Bilgisayar ürünlerinin gerçek 
özelliklerini belirtir, şaşırtıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunamaz. Bu tür davranışlarda 
bulunduğu takdir de bütün yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu,  

Kabul ve beyan eder. 
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4. Mali Şartlar  
 
4.1 Bayi, ABT Bilgisayar’ın ürettiği programları, ABT Bilgisayar’ın belirleyeceği fiyat 
üzerinden almak ve güncel perakende fiyat listesi üzerinden satmak zorundadır.  

4.2 Bayiye, herofis.com için perakende fiyat listesi üzerinden ilk satış için %50, üyelik 
yenilendiği sürece %15 ödeme yapılacaktır.   

4.3 Sözleşme imzalandığında bayiye www.herofis.com sistemi kullanımı ücretsiz 
sağlanacaktır. 

4.4 Bayinin yapacağı satışlarda, satış yapılıp ödeme alındıktan sonra ABT Bilgisayar 
bayiye ödemesini yapacaktır.  

                                                                                                                              
5. Uyulacak hükümler  
 
5.1 Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki 
hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK,TTK,HUMK,MK ve sair) 
uygulanacaktır.  
 
6. Bayiliğin (Sözleşmenin) Sona Ermesi  
 
6.1 Bayi, ABT Bilgisayar ürünlerinin satıcısı gibi davranmayacak, logo yada bilgileri 
kullanmayacaktır.  

6.2 Tüketiciler ve halk üzerinde bayilik devam ediyormuş kanaatini uyandıracak her türlü 
davranış biçiminden kaçınacak.  

6.3 Bayi, belirtilen davranış biçimlerine riayet etmediği ve özellikle bayiliğin sona 
ermesinden sonraki taahhüt ettiği davranış biçimlerine aykırı hareket ettiği takdirde ABT 
Bilgisayar’ın talep ettiği maddi ve manevi tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  
 
6.4 ABT Bilgisayar 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.  

7. Geçerlilik Süresi  

7.1 ABT Bilgisayar bayilik sözleşmesi Ek-1 de bulunan başvuru formunun doldurulması 
ve sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanması ile yürürlüğe girer. Bayilik şartlarına 
uymayan bayilerin sözleşmelerini ABT Bilgisayar tek taraflı olarak sona erdirebilir.  

 

http://www.herofis.com/
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7.2 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.  

7.3 Bayi, sözleşme tarihinden itibaren 2 (iki) yıl boyunca satış yapamazsa, bayiliği 
kendiliğinden sona ermiş ve sözleşme fesh edilmiş sayılır. 

 
8. Tebligat  
8.1 Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa bildirmedikçe mevcut adreslerine yapılan 
tebligatlar geçerli kabul edilecektir.  

 

8.2 İşbu sözleşme 11 (onbir) maddeden ve 2 (iki) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı 
ekleriyle birlikte taraflarca okunarak müştereken imza altına alınmıştır.  

 

8.3 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.  
 
9. Ekler  
 
9.1 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.  

 

9.2 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.  
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10. Sözleşmede Değişiklik Yapılması  
 
10.1 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.  

 

10.2 Değişiklikler tarafların yasal yetkiye sahip temsilcilerince imzalanmadıkça geçerli 
sayılmaz.  
 
11. Yetkili Mahkeme ve icra Daireleri  
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde 
İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra müdürlükleri yetkili olacaktır.   
  

 
 
 

  
 


