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Yetkili Kişi 

 

 Tarih ...…/..…/...... 

 

A. Taraflar 

 

 

İşbu sözleşmede, Forsa Sokak. No:27/B Şenesenevler  34742 İstanbul adresinde bulunan 
BGM Eğitim Sağlık Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.  bundan sonra FİRMA olarak 
anılacaktır,  

………………………………………………………………………………..   adresinde bulunan  

……………………………………………………………………………….. bundan sonra BAYİ 
olarak anılacaktır. 

 

B. Konusu ve 
Kapsamı 

 

Firmanın yetkili Türkiye dağıtıcısı olarak temsilciliğini yaptığı ürünlerin, son kullanıcılara ve 
üçüncü kişilere satışını yapmak amacıyla oluşturduğu bayilere satış şartlarını ve bu satış 
sonucunda bayi ile firma arasında ortaya çıkan karşılıklı yükümlülükleri kapsar. 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

Bayi Adı ..................... MEDİKAL  
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C . Sözleşme 
Maddeleri 

 

 
1. MALZEME FİYATI 

 Malzemelerin birim fiyatları sözleşmenin ekinde yer alan fiyat listesinde yer 
almakta olup, sözleşme, imza tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacaktır. Ekte 
ki listede belirtilen fiyatlar ancak bayi ve firmanın uzlaşmaya varması 
koşuluyla değişebilir. Bu anlaşmanın yapıldığı sırada anlaşma kapsamında 
olmayan malzemelerin fiyatları Bayi ve Firmanın mutabakatı ile sözleşmeye 
dahil olur. Malzeme fiyatları ürün gruplarına göre Avro (€)  ve Amerikan Doları 
($)cinsindendir. Yıl içerisinde üretici firmalar tarafından yapılan fiyat 
değişiklikleri, firma tarafından aynı zamanda uygulamaya konur.  

 
2. ÖDEME ŞEKLİ 

 Sipariş bedeli, firmanın, bayi ile anlaştığı ödeme vadesine göre “çek” olarak 
gönderilecektir.  

 Ürün teslimatları “çek içeri, ürün dışarı” prensibine göre yapılacaktır. 
Proformada belirtilen vadede ve tutarda imzalanmış, sadece anlaşmalı bayi çeki 
kabul edilecektir. 

 
3. ALIM ŞARTLARI  

 Bayi, resmi kurumlarla ilişkilerinde bütün ürün grupları için, firmanın devletin 
resmi kurumlara verdiği fiyat listesini ve tavsiye edilen satış fiyatını göz önünde 
bulunduracaktır.  

 Bayi, fiyatları firmayı zarara uğratacak şekilde kesinlikle açıklamayacak ve 
ilgisiz üçüncü kişilere bildirmeyecektir.  

 Bu sözleşme ile bayi, diğer bayilerinde haklarını gözetmeyi, Türk Ticaret 
Kanunlarına riayet etmeyi, herkes tarafından kabul edilen etik ve ahlaki 
koşullara uymayı kabul eder. 

 Bu değerlere uyulmadığı takdirde bayi, firmanın uğrayacağı her türlü menfi / 
müspet zararı karşılamakla beraber firma, bu konudaki bayiye karşı olan tüm 
dava talep ve rücü hakkını saklı tutmaktadır. 

 10.000 YTL’ ye kadar alımlarda firma, teminat istememektedir. Sürekli mal 
alımları sırasında bayinin, içeride vadesi gelmemiş ödemelerinin toplamı 10.000 
YTL’ yi aşarsa, firma teminat/temlik isteme hakkını saklı tutar. Bu durumda 
tüm masraflar bayiye aittir.  

 Vadesi geldiği halde bayi tarafından bir çek ödenmez ise, bu sözleşme 
geçerliliğini kaybeder, ürün sevkiyatı durur ve bayi, firmanın uğradığı her türlü 
zararı karşılar. 

 İhale mallarının tamamı, yurtdışına tek parti halinde sipariş verilecektir. 
Yurtdışı siparişi esnasında ürün bedelinin tamamı teminat mektubu ile birlikte 
çek olarak gönderilecektir.   

 
4. ÖDEME VADESİ 

 Firmanın beyiye kestiği TL bazındaki faturaların ödeme vadesi, fatura 
tarihinden itibaren 60 gündür. Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde 
uygulanacak olan faiz, ticari / temerrüt gecikme faizi oranı bankaların 
kullandığı gecikme/temerrüt  faizi oranında uygulanması taraflarca 
kararlaştırılmıştır. 

 
5. DÖVİZ KURU  

 Fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif Döviz Satış Kuru esas alınacaktır. 
 

6. GARANTİ ŞARTLARI 
 Bayi bozuk, hasarlı, uygun olmayan bir şekilde paketlenmiş malzemeleri firma 

ile mutabık kalma şartı ile  7 iş günü  içinde iade etme hakkına sahiptir. Bayi 
anlaşma tarihinde geçerli olan tüketici koruma kanunları ile belirlenmiş 
haklarını kullanmakta serbesttir. Bayinin siparişi elektronik posta-faks yolu 
ile bildirmesini takiben, daha önceden bildirdiği stok listesinde olması kaydıyla 
7 iş günü içinde malzeme teslimatı gerçekleştirilmelidir.  

 Son kullanım tarihi 3 aydan daha yakın olan ürünler ne bayi tarafından, ne de 
bayi iade etmek istediğinde firma tarafından kabul edilmez. 

 Bayi tarafından yazılı sipariş verilip ürün gönderildikten sonra, iade kabul 
edilmez. 
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C . Sözleşme 
Maddeleri 

 

 
7. SİPARİŞ ŞARTLARI 
 

 Bayi tüm siparişlerini elektronik ortamda yada faksla, kendisine verilen listede 
yer alan ürün kodları ile liste halinde verecektir. Yazılı olmayan siparişler 
dikkate alınmayacaktır. 

 Bayi ve firma karşılıklı olarak sipariş ve sevkiyat günü/günleri  tespit 
edeceklerdir. Bu günlerin dışında “acil sipariş” kapsamında istenen ürünlerin 
belli bir miktar stokunu, hizmet sürekliliğini kesintiye uğratmamak için bayi 
kendi bünyesinde tutacaktır.   

 Sipariş tutarı 5.000 TL’nin altında olan siparişlerin ödemesi peşin olarak 
yapılacaktır. 

 Sipariş birimi kutu’dur. Adet siparişler dikkate alınmayacaktır. 
 Bütün ürün gönderimleri İstanbul’dan “anlaşmalı kargo” (Aras Kargo) şirketi 

aracılığıyla yapılacaktır. Her türlü gönderimde ücret alıcıya aittir. Aynı durum, 
anlaşmalı kargo şirketi aracılığıyla, bayinin firmaya yaptığı gönderimler için de 
geçerlidir.  

 
8. ÇALIŞMA BÖLGESİ 

 
 Bayi, firma ile üzerinde anlaştığı coğrafi bölgeden/ilden sorumludur. 

BÖLGE/İL:………………. 
 

9. DİĞER 
 
 Bayi, firmanın kendisine bildirdiği “tavsiye edilen fiyatları” dikkate alarak, genel 

fiyat politikası oluşturmalıdır.  
 Üretici firmanın yaptığı fiyat değişiklikleri, ürün değişiklikleri ve diğer şartlar 

değiştiği taktirde, bu durum eş zamanlı olarak bayiye bildirilir ve uygulanır. 
 Bayi, numune olarak kullanmak ve tanıtım faaliyetine başlamak amacıyla, 

sınırlı miktarda ürün almak zorundadır. Sipariş edilen ürünler, liste fiyatı 
üzerinden %30 indirim uygulanarak faturalandırılır. Numune satınalması 
olmadan bayilik anlaşması geçerlilik kazanmaz. 

 Bayi, yıl içerisinde ürünlerin tanıtımı için, firma ile mutabakata varılmış sayıda 
doktor/hemşire toplantısı ve ziyaret gerçekleştirecektir. Ürün tanıtımı ve 
pazarlamasıyla ilgili olarak hertürlü çalışmayı yapmak zorundadır. 

 Firma bayiden alacakları karşılığında, karşılıklı mutabakat sonucu, bayinin 
alacaklarına temlik koyma hakkına sahiptir. Bu durumda temlik işlemlerinin 
tüm masrafları bayiye aittir.    

 Firma, adı geçen illerde satıcılık yetkisini anlaşma imzalandıktan sonra bayinin 
izni olmadan başka bir firmaya veremez, devredemez ve üçüncü şahıslara teklif 
veremez. Aynı illerde bayi de rakip ürünleri satamaz ve teklif veremez. 

 
 

D. 
Sözleşmenin 
Süresi  

 

 

Sözleşme imza tarihinden itibaren (1)bir yıl süre ile geçerlidir. Sözleşmeye aykırı 
şartlar oluştuğunda taraflar tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir. Bayi ve firma 
karşılıklı mutabakat ile sözleşmeyi zamanından önce sonlandırabilir. Ayrıca  adı 
geçen illerden birinde  6 aydan fazla bir sürede satış olmamışsa, satıcılık yetkisi 
iptal olur. Herhangi bir ihtilaf durumunda İstanbul mahkemeleri yetkilidir. İş bu 
sözleşme 3 sayfadan oluşmaktadır. 

E.Kaşe ve 
İmzalar 

BAYİ ADI – KAŞESİ- YETKİLİ İMZA 

 

FİRMA ADI – KAŞESİ- YETKİLİ İMZA 

 

 

 

 


