NAVİGASYON BAYİİLİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR:
a) Bir tarafta Satıcı Firma : Mepmedya Yayıncılık Harita Reklam ve Tanıtım Hiz.Tic.Ltd.Şti.
Adres: Örnek Mah.Cahar Dudayev Cad. No:51 Kat: 4 Ataşehir / İSTANBUL (“Firma”)
b) Diğer tarafta Bayii : ..................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................
Tel:
Vergi Dairesi: ...................................................(“Bayii”) olarak bu sözleşmeyi akdetmişlerdir.
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Bu sözleşme ile Mepmedya Yayıncılık Harita Reklam ve Tanıtım Hiz.Tic.Ltd.Şti.'nce, Türkiye
satışı yapılan yurt dışından ithal edilen Navimep navigasyon cihazlarının, satışı ve ayrıca, o ile ait
ilçelerde alt bayilik vereceği firmalarla olan hukuki ve ticari ilişkilerin koşullarını düzenlemektedir.
MADDE 3: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
3.1) Firmanın Hak ve Yükümlülükleri:
a) Firma; ürünün Türkiye genelinde servis ve güncelleme hizmetini sağlayacaktır.
b) Firma; ürünün web sitesi ve reklam çalışmalarını yürütecektir.
c) Firma, bayice istenilen miktardaki malı, elinde var ise 5 gün içerisinde teslim edecektir.
Eğer elinde mevcut değil ise T.C. Devleti’nin ithalat ve dış ticaret kanunları çerçevesinde
Gümrükten malı teslim aldığı günden itibaren en geç 7 gün içerisinde herhangi bir mücbir
sebep olmadığı takdirde (sel, afet, deprem, gümrük mevzuatı değişikliği vb. gibi) teslim
edecektir.
d) Firma tarafından genel satışı yapılan sözleşmeye konu “Navimep” Navigasyon cihazlarının
satış tarihinden itibaren 2 yıl garantisi vardır.
3.2) Bayiinin Hak ve Yükümlülükleri:
a) Bayi, mamulün satışı ve tanıtımı için, basiretli bir tacirin göstermesi gereken özen ve
ihtimamı gösterecektir.
b) Malların nakliyesine ilişkin ücretler Bayii’ye aittir.
c) Bayi, mamulü, firmaca belirtilmiş ve tavsiye edilmiş olan fiyatların altında veya üstünde
satması Firma’nın sorumluluğunda değildir.
d) Bayii’ye gönderilen malların ayıplı olup olmadığını Bayii kontrol edecek ve ayıplı mal
bulunduğu takdirde en geç teslim tarihinden itibaren 1 (Bir) gün içerisinde firmaya yazılı
( fax, e-mail vs.) olarak bilgi verecektir. Aksi takdirde gönderilen bütün malların ayıpsız
olduğunu Bayii peşinen kabul etmiş sayılır.

MADDE 4: BAYİİLİK MADDİ ÖN KOŞULU
Sözleşmenin akdedilmesinin ön koşulu olarak öncelikle bayii en az 3 adet ürün almak
koşulundadır. Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla bayi aldığı malların bedelini peşin olarak
ödeyecektir.
MADDE 5: BAYİİ BÖLGE SINIRI
Bu Sözleşmeye bağlı bayiilik ....................................................................…İLİ/İLÇESİ içindir.
MADDE 6: SÜRE
a) İş bu sözleşme hükümleri sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.
b) Taraflardan herhangi biri, sözleşme hitam tarihinden 1 ay önce sözleşmeyi feshetmediğini
yazılı bildirmediği takdirde, sözleşme aynı koşullarla 1 yıl daha kendiliğinden uzar.
MADDE 7: FİYAT
a) Sözleşme konusu ürünlerin Bayii’ye satış ve perakende satış fiyatı firmaca belirlenir.
b) Firma, fiyat ve satış koşulları değişikliği olduğu takdirde, uygulama tarihinden en az 10 gün
önceden Bayii’ye bildirecektir.
MADDE 8: MAL İADESİ:
Bayi tarafından alınan malların iadesi ayıplı mal olmadığı sürece -ki, koşulları sözleşmenin 3.2.
Mad.’nin d) bendine uymak koşuluyla- Firma tarafından kabul edilmeyecektir. Bayii bunu
sözleşme ile peşinen kabul etmiş sayılır.
MADDE 9: BAYİLERİN ALT BAYİ OLUŞTURMASI VE İNDİRİMLER
Her bayii kendi il sınırları içerisindeki ilçelerde alt bayilik verme hakkına sahiptir.
9.1) ALT BAYİLİLİK OLUŞTURMA KOŞULLARI:
a) Her bayii vermiş olduğu alt bayiliği merkeze bildirmek zorundadır.
b) Alt bayii ile yaptığı anlaşma Firma'yı bağlamaz.
9.2) BAYİİ İNDİRİMLERİ:
Yıllık satış adetlerine göre iskonto oranı hesaplanacaktır.
MADDE 10: BAYİİLERİN SORUMLUKLARI VE ZARARLARIN TAZMİNİ:
Bayii’nin veya Alt Bayii’nin kusurundan dolayı ortaya çıkabilecek ve üçüncü şahıslarca açılacak
her türlü zarar veya ziyan taleplerine karşı, Bayii ve Alt Bayii sorumlu olacak, Firma, bu kabil dava,
şikâyet ve benzeri konulara hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacaktır.

MADDE 11: TEMSİL YASAĞI
Bayii bu sözleşme ile Firmayı, temsil edemeyeceği gibi, Firma adına hiçbir hukuki tasarrufta
bulunamaz.
MADDE 12: DEVİR VE TEMLİK
Bayii ile yapılan sözleşmeler hiçbir suret ile üçüncü bir gerçek veya hükmi şahsa kısmen veya
tamamen devir ve temlik edilemez.
MADDE 13: GİZLİLİK
Sözleşmeye konu her iki taraf da yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı
kalmak kaydıyla, bu sözleşmenin uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı tarafın hizmetleri, icraatı,
mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde ilgili olan veya teknik mahiyetteki her
hangi bir bilgiyi muhafaza edeceği ve koruyacağı ve idareci ve personelinin gizli ve sır olarak
tutacağı ve herhangi bir kimseye açıklamayacağı hususunda taahhütte bulunur.
MADDE 14: TEBLİGAT ADRESİ
a) Sözleşmede belirtilen adresler, tebligat adresi olup, bu adrese tebligat yapılamadığı takdirde,
tebligatlar Teb. Ka. 35. maddesine göre yapılacaktır.
b) Adres değişikliği durumlarında bu değişiklikler yazılı olarak karşı tarafa derhal
bildirilecektir.
MADDE 15: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
Sözleşme koşulları ancak tarafların müşterek iradesiyle, yazılı olarak değiştirilebilir.
MADDE 16: SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ:
a) Taraflardan birinin, sözleşmenin herhangi bir koşuluna uymaması halinde
b) Firmaca sözleşmenin ifası mücbir sebeplerden dolayı imkânsız hale gelirse,
c) Bayii aleyhine iflas kararı alınması veya Bayinin konkordato ilan etmesi Firma’nın onayını
almadan sözleşmeyi temlik veya borçlarını ödemekte acze düşmesi,
d) Bayinin Firma’nın itibarını zedeleyecek veya zararına ve aleyhine neden olacak hareketlerde
bulunması,Bayii’nin görev ve yetkilerini kötüye kullanması,
e) Firma’nın yazılı onayı alınmadan, Bayii’nin sözleşme ve sözleşme mevzu işleri üçüncü
şahıslara kısman veya tamamen devretmesi,
f) Sözleşmenin devamı süresince, herhangi bir anlaşmazlığın mahkemece tespit edilmesi ve
karara bağlanmasına rağmen, Bayii’nin bu karara uymaması, Bayii’nin sözleşme
hükümlerine riayet etmekten imtina etmesi, sözleşme hükümlerine uymamakta ısrar etmesi
ve taahhüdünü yerine getirmemesi,
g) Bayiice ödeme amacıyla verilen herhangi bir çekin karşılığının bulunmaması ve akabinde
düzeltme hakkının da kullanılmaması durumunda;

h) Ayrıca; sözleşmeyi uzatmak istemeyen taraf, 1 ay önceden bildirmek suretiyle,
Sözleşmenin feshedilmesi şartları ortaya çıkar, firma bu koşullar çerçevesinde dilediği
takdirde sözleşmeyi fesih yoluna gidebilir. Bayii bu durumda herhangi bir hak iddia
etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
MADDE 17:YETKİ MERCİİ
Bu sözleşmede yer alan tüm hükümlerle ilgili olarak ihtilaf ve anlaşmazlık durumlarında taraflar
anlaşmazlığın giderilmesi için gerekli çabayı göstereceklerdir. Anlaşmazlıkların karşılıklı
görüşmeler yoluyla çözümlenmemesi durumunda bu sözleşmeden doğan her türlü ihtilaflarda
İstanbul Kadıköy İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.
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