Sözleşme Numarası : ______________
AKNET E-TİCARET KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
Bir tarafta Strazburg Cad. No:24/A Sıhhiye Çankaya ANKARA adresinde mukim AKNET YAZILIM
DONANIM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ (bundan sonra AKNET olarak anılacaktır), diğer
tarafta …………………….………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..
(bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.
2. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşme; AKNET, BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.
3. TANIMLAR
BAYİWEB: www.bayiweb.com.tr ve www.aknetbilgisayar.com.tr internet adresi üzerinden ulaşılan, BAYİ ’nin
kendisine özel şifre ile giriş yapabildiği, ticari işlemlerini ve takiplerini yapabildiği, AKNET elektronik ticaret sitesinin
adıdır.
BAYİ KODU: BAYİWEB ’e giriş yapmak için gerekli olan, AKNET her bayisi için özel tanımladığı ve üyelik işlemi
tamamlandığında BAYİ ile paylaştığı koddur.
YÖNETİCİ KULLANICI: BAYİWEB bayi başvurusu yapan ve bayilik işlemleri tamamlanan BAYİ ’nin Firma yetkilisi için
bütün işlemleri yapmaya yetkili olarak tanımlanmış Bayi Admin kullanıcısıdır.
ALT KULLANICILAR: Yönetici Kullanıcı tarafından, yetkileri ve şifresi tanımlanmış Yönetici Kullanıcının izin verdiği
işlemleri görme ve yapma izni olan kullanıcılardır.
ŞİFRE: Güvenlik amaçlı olarak her kullanıcıya özel olarak tanımlanmış BAYİWEB ’e giriş anahtarıdır.
Sanal POS: AKNET sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden kredi kartı ve debit kart ile tahsil
edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemidir.
4. BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a-) BAYİ, bayilik için BAYİWEB üzerinden indirip doldurduğu başvuru formu ve gönderdiği her türlü evrak ve bilgilerin
doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu
olacağını ve bu hallerde bayiliğinin AKNET tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceğini,
b-) BAYİ, ilk kullanım için gönderilen şifreyi mutlaka değiştirmesi gerektiğini, şifrenin değiştirilmesi ve korunmasının
kendi sorumluluğu altında olduğunu, şifre kullanımından doğabilecek her türlü zarar ve sorumluluğun kendisine ait
olduğunu, Yönetici Kullanıcı yetkilerini kullanarak tanımladığı ve yetkilendirdiği yeni kullanıcıların yaptıkları
işlemlerden doğacak tüm sorumluluğun kusursuz sorumluluk çerçevesinde kendisine ait olduğunu, sözleşme
süresince BAYİWEB ile ilgili hiçbir bilgiyi, bayi kodu ve şifrelerini üçüncü kişi veya kuruluşlara vermeyeceğini, bunun
tespiti halinde AKNET, hiçbir mahkeme kararı veyahut ihtar zorunluluğu aranmaksızın menfi ve müspet zararının
tazmin
hakkına sahip olduğunu, bayinin BAYİWEB şifresini iptal edebileceğini, ve sözleşmeyi fesih edebileceğini,
c-) BAYİ, BAYİWEB servislerinin güvenliğini sarsıcı kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelebilecek
muhtemel zararlardan sorumlu olduğunu, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı bilgilerinin AKNET
haricinde başka şahısların eline geçmesinden AKNET sorumlu olmadığını, buna rağmen AKNET’ in bir sebepten ötürü
bu konuya ilişkin olarak 3.kişilere tazminat ödemek zorunda kalması halinde ödenen tazminat, yargılama gideri ve
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vekalet ücretinin bayiden rücu edileceğini, hizmet kullanımı sırasında elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden
gelen her tür verinin BAYİ rıza ve isteği ile talep edilmiş olduğunu, bunların BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde
yaratabileceği arıza, bilgi kaybı vb. sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bundan dolayı AKNET ’den tazminat talep
hakkı bulunmadığını, talepte bulunulması durumunda AKNET b fıkrasındaki yetkilerini kullanabileceğini,
d-) Elektronik ortamda BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna basmakla verdiği sipariş ve
bilgilerin doğruluğunu ve serbest iradesini yansıttığını, onay verildikten sonra AKNET kabul etmedikçe siparişin
nev’inin ve miktarının değiştirilemeyeceğini, siparişin iptal edilemeyeceğini,
e-) Verilen Siparişlerde AKNET belirlediği kredi limitleri dâhilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem yapabileceğini,
eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise ödemeyi kredi kartı ile, ya da mal tesliminde nakit olarak yapmak zorunda
olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı oluşabilecek AKNET
bütün zararlarını tazmin edeceğini,
f-) BAYİ, diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratacak şekilde davranmamayı, onların iletişimini
engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın BAYİWEB ortamında gösterilen stokları rezerve etmemeyi, başka
kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi, yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar ve
yazılımlar göndermemeyi, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı, rızası ile veya
rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka
adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere, ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı,
tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep, yazı ve mesajlarda bunlara
uygun davranmayı, bu gibi hallerde sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve AKNET sorumluluğu bulunmadığını,
buna rağmen bir sebepten ötürü konuya ilişkin olarak 3.kişilere tazminat ödemek zorunda kalması halinde ödenen
tazminat, yargılama gideri ve vekalet ücretinin bayiden rücu edileceğini,
g-) BAYİWEB ’in kullanımı esnasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden
AKNET sorumlu olmayacağını,
h-) BAYİ, BAYİWEB ’te sunulan hizmetlere AKNET tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde
girmeyeceğini ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmeyeceğini, bu kurallara uymaması halinde, AKNET uğrayacağı tüm
zararları tazmin edeceğini,
i-) BAYİ, BAYİWEB üzerinden sunulan tüm tekliflerin icaba davet niteliğinde olduğunu, AKNET tarafından kabul
beyanında bulunulmadığı sürece BAYİ tarafından talepte bulunulmuş olmasının sözleşme yapılması anlamına
gelmeyeceğini, sözleşmenin ancak AKNET kabulü ile tamamlanmış olacağını,
j-) BAYİ, AKNET adına bildirim ve taahhütte bulunmayacağını, AKNET ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile
elde ettiği ticari sır ve bilgileri hiçbir şekilde AKNET aleyhine olacak şekilde kullanmayacağını ve açıklamayacağını, aksi
halde hakkında b fıkrasında hüküm altına alınan müeyyidelerin uygulanacağını,
k-) BAYİ, AKNET dağıtıcısı olduğu ve satışını yaptığı tüm marka ve ürünlerin bilgilendirmelerini, özel tekliflerini,
kampanyalarını, e‐bültenleri, etkinlik davetlerini, web etkinliği davetlerini, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini, hizmet
ve ürünler ile ilgili yapılacak duyuruları e‐ posta, sms ve diğer ileti yollarıyla almayı,
l-) Kurallara aykırı davranıldığı takdirde AKNET, hiçbir ihbara gerek kalmadan tek taraflı olarak BAYİ’nin bayiliğini fesh
edebileceğini, hiçbir mahkeme kararı yahut ihtar zorunluluğu aranmaksızın menfi ve müspet zararının tazmin hakkına
sahip olduğunu, Kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. AKNET ‘İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a-) AKNET BAYİWEB ’in sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak
çalışmasını sağlar. Ancak teknik, hukuki ve idari zorunlu sebeplerden kaynaklanan aksama ve gecikmeler ile sistemin
çalıştırılamamasından AKNET herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
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b-) AKNET, kullanıcıların doğru ve sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin
hatalı olmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
c-) AKNET BAYİWEB ’den verilen siparişleri mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde BAYİ ’ye teslimini
gerçekleştirmek için gerekli çabayı gösterir. Ancak AKNET girilen siparişlerin bir kısmını veya tamamını iptale yetkili
olup siparişlerin her halükarda teslimini garanti etmez.
d-) Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi AKNET güvenliğinde olup, AKNET bu bilgileri yasal
zorunluluklar dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz.
6. AKNET ’İN YETKİLERİ
a-) AKNET BAYİWEB ’in çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre
veya tamamen durmasından dolayı BAYİ ’lerin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan AKNET hiçbir şekilde
sorumlu olmayacaktır.
b-) AKNET BAYİWEB üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını,
belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Sipariş girildikten sonra AKNET yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği
gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile AKNET stok yapısı ile
sınırlıdır. AKNET siparişi aldıktan sonra siparişi iptal ederek, BAYİ ’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade edebilir.
c-) AKNET, BAYİ ’nin BAYİWEB ’den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin
içeriğinden ve güvenliğinden AKNET sorumlu değildir.
d-) AKNET ilave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan
kaldırabilir.
e-) AKNET ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin maddelerini
değiştirebilir, yeni maddeler ilave edebilir, ya da uygulamasında değişiklik yapabilir. Sözleşmedeki bu değişiklikler
yeni bir sözleşme imzalanmasına gerek kalmaksızın, BAYİ ’nin sözleşme değişikliği ile ilgili bildirimi okuyup elektronik
ortamda onaylaması ile kabul edilmiş olur. Bu onayın verilmemesi halinde bayilik iptal edilerek, BAYİWEB kullanımı
askıya alınabilecektir.

7. BAYİWEB SANAL POS KULLANIMI
a-) BAYİ, kredi kartı ile işlem yapması durumunda, öncelikle kendisine ait kredi kartını kullanmalıdır. BAYİ ’nin kendi
adına kayıtlı bir kredi kartı bulunmaması durumunda, şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartı da
kullanılabilecektir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, AKNET ürün teslimini BAYİ ’ye yapacak, bu
işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan BAYİ sorumlu olacak ve AKNET hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
b-) Ödeme yapılacak kredi kartı BAYİ ’ye değil de üçüncü şahıslara ait ise, bu durumda BAYİ, BAYİWEB ’te bulunan
Kredi Kartı ile Ödeme Formu (Mail Order Formu)’nu kredi kartı hamiline eksiksiz olarak doldurtarak imzalattıktan
sonra kredi kartı sahibine ait olan kimlik kartı ön arka fotokopilerini AKNET ’e faks veya e-posta yoluyla ulaştırmak
zorundadır. Formun orijinali BAYİ tarafından saklanacak olup ihtilaf halinde ibraz yükümlülüğü BAYİ ’ye aittir. Üçüncü
şahıslara ait çıkabilecek kayıp, çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık v.s. hususlara ilişkin tüm sorumluluk BAYİ ’ye aittir.
BAYİ, oluşabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde AKNET ’e rücu etmeyeceğini, hiçbir talepte bulunmayacağını,
doğabilecek zararların BAYİ ’nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini veya BAYİ tarafından nakden ödeneceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen bir sebepten ötürü konuya ilişkin olarak 3.kişilere tazminat ödemek
zorunda kalması halinde ödenen tazminat, yargılama gideri ve vekalet ücreti ilgili bayiye rücu edilecektir.
c-) BAYİ, kredi kartı ile yaptığı ödemelerden kaynaklanan ve BAYİWEB ’de ilan edilen oranlardaki komisyonu
ödeyeceğini kabul eder. AKNET bu komisyon tutarlarını BAYİ ’ye fatura ederek, carisine kaydeder.
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d-) Mevcut ödeme sistemleri (Kredi Kartı, Sanal POS, Mobil POS, Mail Order) ile birlikte AKNET daha sonra ilave
edeceği diğer ödeme sistemleri de bu sözleşme kapsamındadır.
8. SEVKİYAT ve TESLİMAT
a-) AKNET almış olduğu siparişlerin teslimatını kendi yapabileceği gibi istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile BAYİ
’ye ulaştırabilir. Teslimat, BAYİ ’nin talebi doğrultusunda, başka bir yöntem veya AKNET anlaşmalı olmadığı bir kargo
şirketi ile gerçekleşmesi halinde sorumluluk tamamen BAYİ ’ye ait olacaktır.
b-) Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ malları teslim almış kabul edilecektir. İmzadan
imtina durumunda da teslim gerçekleşmiş sayılır.
c-) Teslimat anında irsaliye içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bandı açılmış olması durumunda koliyi teslim
almadan önce kargo/sevkiyat yetkililerine tutanak tutturulmalı ya da ürünler hiç teslim alınmamalıdır. Teslim
alındıktan sonra BAYİ bu konuda hiçbir hak iddia etmeyecektir.
d-) BAYİ, AKNET kabul etmesi halinde, satın aldığı malzemelerin farklı bir adrese (şubesi veya müşterisine) sevk
edilmesini isteyebilir. Bu durumda BAYİ ’nin adres ve kimlik bilgilerini yanlış vermesi nedeniyle teslimatta
yaşanabilecek hukuki geçersizlik, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde
veya sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3.şahıslara
verecekleri herhangi bir zarardan dolayı AKNET herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını, BAYİ bu zararlardan
bizzat sorumlu olacağını kabul eder.
9. FİKRİ SINAİ HAKLAR
BAYİ, AKNET yazılı izni olmadan AKNET adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamaz. BAYİ, BAYİWEB ’de
kullanılan servislerin ve yazılımların telif haklarının AKNET ’e ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilginin
AKNET yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder. BAYİ, AKNET ‘in izni olmadan BAYİWEB hizmetlerini
özel, şahsi, ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna yönelik
kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet, promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam faaliyetlerinde bulunmamayı,
böylesi durumlarda AKNET ‘in tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebileceğini ve tüm menfi ve müspet zararı
karşılayacağını kabul eder.
10. TÜKETİCİ HAKLARI ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
BAYİ ’nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan yönetmelik ve tebliğe aykırı
davranışları nedeniyle oluşacak hukuki ve cezai sorumluluk tümü ile BAYİ ’ye aittir. BAYİ ve AKNET işbu sözleşme
dolayısıyla elde edilen kişisel verilerin kullanımı konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK)
ve ilgili diğer mevzuata uygun davranmayı kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca BAYİ, KVKK ’da yer alan yükümlülüklere
uygun davranmaması nedeniyle AKNET uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür.
11. TEMİNAT
BAYİ, her türlü kredi kart ile alış veriş, sanal POS sisteminin kullanımı veya kredili çalışma ve sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin teminatı olarak işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte AKNET ‘in
belirleyeceği oranda kesin, şartsız ve süresiz banka teminat mektubunu ve/veya mukabili değerde teminatlarını
vermekle yükümlüdür. İşbu teminat, sözleşmenin geçerli bulunduğu sürece AKNET ’de kalacak ve tüm ilişkilerin sona
erdirilerek hesabın tasfiyesini müteakip BAYİ ’ye iade edilecektir. AKNET, BAYİ ’nin cari hesap işleyişini ve risklerini de
dikkate alarak her zaman ek teminat talep edebilir, teminatların miktar ve türünü belirleyebilir. Teminat ve/veya ek
teminat verilmediği takdirde AKNET sözleşmeden doğan yükümlülüklerini süreli veya süresiz, tamamen veya kısmen
askıya alabilir, sevkiyatı durdurabilir, siparişi iptal edebilir veya bu nedenle sözleşmeyi fesih ederek mevcut
alacaklarını vadesinin dolmasını beklemeden ödenmesini isteyebilir, ödenmediği takdirde mevcut teminatlardan
mahsup ederek alabilir.
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12. CARİ HESAP VE İŞLEYİŞİ
Bu madde TTK gereği Cari hesap sözleşmesi yerine geçer;
a-) AKNET Bayiye sattığı mallardan, verdiği hizmetlerden ve farklı nedenlerden dolayı kestiği faturalardan, BAYİ ’nin
verdiği çek, senet, yaptığı havale, nakit ve diğer ödemeler nedeniyle her BAYİ için ayrı bir CARİ HESAP tutacaktır.
AKNET ‘in bu cari hesaba borç ve alacak olarak kaydettiği kalemler kesin olup haklı bir neden dışında BAYİ ’nin
mukavele ve muameleye müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur. Bu itiraz hakkı yalnızca noter kanalıyla
gönderilecek ihtarla kullanılabilir.
b-) AKNET bu cari hesap akdinden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı kendi ticari
defterindeki borç ve alacağını BAYİ ’nin cari hesabına borç ve alacak kaydetmek hakkına haizdir.
c-) Bayi tarafından AKNET ’e keşide veya Ciro edilerek teslim edilen bilcümle kambiyo senetlerinin (çek, senet, bono,
vb) Cari hesaba kaydı, bu senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla vuku bulmuş sayılır.
d-) AKNET bayiye Sattığı ürünlerin fiyatını yabancı para cinsinden belirleyebilir. Bu durumda Bayi ’nin AKNET ’e Türk
Lirası cinsinden yaptığı nakit, Havale, Eft, kredi kartı, v.s. ödemelerinde ödemenin BAYİ ’nin cari hesabına ani kur
dalgalanması olduğu dönemler haricinde alacak kaydedildiği günkü Merkez Bankası Döviz satış kuru uygulanır. Çek,
senet v.s. ödemelerde, ani kur dalgalanması olduğu dönemler haricinde tahsil edildiği günkü Merkez Bankası Döviz
satış kuru uygulanır. AKNET dilediği zaman tek taraflı olarak Merkez Bankası Döviz satış kuru uygulamasını
değiştirebilir.
e-) Taraflar arasındaki hesap uyuşmazlıklarında AKNET ticari defter kayıtları esas alınır.
13. UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal mevzuat
uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali veya geçersiz hale gelmesi
durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.
14. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
15. YÜRÜRLÜK VE SÜRE
İşbu sözleşme, sözleşme ve sözleşme eklerinin tam olarak düzenlenip, imzaya yetkili kişilerce karşılıklı imzalandığı
tarihte yürürlüğe girer ve süresizdir. İşbu sözleşme, taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler
var ise bunların yerine geçer. Tarafların önceki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarını talep hakları saklıdır.
16. GEÇERLİ ADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ
Taraflar, bu sözleşmedeki adreslerini geçerli tebligat adresi olarak belirlemişlerdir. Taraflardan birisinin adres
değişikliğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde bu sözleşmedeki adreslere gönderilecek tebligatlar,
tebligatın ilgili adrese ulaştığı tarihte muhataba yapılmış sayılacaktır. AKNET adres değişikliğini BAYİWEB ve/veya
kendi internet sitesinden de duyurabilir.
17. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE MUACCELİYET
İşbu sözleşme, taraflardan herhangi birinin karşı tarafa yazılı ihbarı ile herhangi bir süreye tabi olmaksızın her zaman
feshedilebilir. BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen
yerine getirmediği takdirde veya AKNET yazılı bildirimde bulunmak sureti ile BAYİ ’nin bu sözleşme kapsamında
sipariş verme yetkisini iptal etme ve/veya sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına
sahip olacaktır. BAYİ ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda, mirasçıları ya da
vasileri ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte AKNET tamamen serbesttir. BAYİ borcunu vadesinde
Kaşe / İmza

ödemediği, üçüncü şahıslar tarafından hakkında icra takibine başlanması, haciz kararı alınması, karşılıksız çek keşide
etmesi, protesto olması, hatır bonolarına başvurması, İflas talebinde bulunması, kendisinin konkordato talep etmesi,
ticareti terk etmesi ve tasfiye gibi hallerde bakiye borcunun tamamı hiçbir ihtar ve merasime gerek kalmaksızın
muaccel olur. BAYİ, Muaccel olan borcun tamamını derhal ve nakden ödeyeceğini, AKNET mevcut teminatlardan
alacaklarını derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.
İşbu sözleşme 17 (onyedi) maddeden ibaret olup, iki orijinal nüsha olarak tanzim edilmiş ve aşağıda yazılı ekleri ile
birlikte taraflarca okunarak ….../……/20….. tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

AKNET

BAYİ

Sözleşme Ekleri,
ŞİRKETLER İÇİN:
1. Bayi Başvuru Formu
2. İmza Sirküleri Fotokopisi (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)
3. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Ortaklık ve İş Alanını gösteren)
4. Vergi Levhası Fotokopisi
5. Sözleşmeyi imzalayan kişinin Hüviyet Fotokopisi (Önlü-Arkalı)
ŞAHIS FİRMALARI İÇİN:
1. Bayi Başvuru Formu
2. İmza Beyanının Fotokopisi (Firma sahibinin imzası ve beyandaki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)
3. Vergi Levhası Fotokopisi
4. Faaliyet Belgesi veya Yoklama Fişi Fotokopisi
5. Sözleşmeyi imzalayan kişinin Hüviyet Fotokopisi (Önlü-Arkalı)

