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SONSERPRO BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
MADDE-1 TARAFLAR
İşbu Bayilik Sözleşmesi (bundan sonra ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) .....
/...../.... tarihinde
SONSERPRO İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ile
Adres: Nuriye mah, Mimar Sinan Cd. No:50, 44120 Malatya Merkez/Malatya
Ticaret Sicil No :
Vergi Dairesi : BEYDAĞI
Vergi Hesap No :6340445332
Telefon / Faks : 0 (422) 606 02 55
Web Adres : sonserpro.com
Sözleşmenin diğer tarafı olan ...........................................
Ünvan : (Kısaca “BAYİ" olarak alınacaktır)
Adres:
Ticaret Sicil No :
Vergi Dairesi :
Vergi Hesap No :
Telefon/Faks :
Web Adres / Email :
arasında imzalanmıştır. Her iki taraf birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.
MADDE-2. SÖZLEŞME'NİN KONUSU
2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, SONSERPRO ile yapmış
olduğu anlaşmaya ve yine SONSERPRO ‘nun üretici ana firmalar ve/veya
distribütörler ile yapmış olduğu sözleşmelere bağlı olarak ve bu
sözleşmelere dayanarak, yetkili dağıtıcılığını ve ticaretini yaptığı ürünlerin
(Bundan böyle “ÜRÜN” veya “ÜRÜNLER” olarak anılacaktır.) BAYİ tarafından

her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere satışının yapılması ve
bedellerinin SONSERPRO’a ödenmesine ilişkin tarafların yetki, hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
2.2. Bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yetkiler BAYİ’ye münhasır olarak
verilmemiş olup, SONSERPRO BAYİ ile aynı ve/veya farklı herhangi bir bölgede 2
dilediği yakınlıkta istediği sayıda BAYİ tayin edebilecek, bizzat kendisi de
dilediği yerde ve şekilde aynı ürünlere ilişkin satış yapabilecektir
MADDE-3. BAYİ’NİN TEMSİLCİ SAYILMAMASI
BAYİ, bağımsız bir tacir vasfını haiz olup; bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm,
Taraflar’dan birini diğerinin hukuki temsilcisi, tacir yardımcısı veya iş ortağı
durumuna getirmez, BAYİ’ye hiçbir şekilde diğer satış noktalarına bayilik
verme, talimat verme, diğer satış noktalarının işleyişine ilişkin işlem, eylem,
sözleşme yapma hak ve yetkisi içermez.
Bu Sözleşme; diğer tarafı zımni
olarak temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer tarafı
bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi
verdiği şeklinde yorumlanamaz. BAYİ, sözleşme konusu malları kendi nam
ve hesabına, riski ve sorumluluğu kendisine ait olmak üzere satacak ve
dağıtacaktır. BAYİ’nin Sözleşme'de belirlenen konu ve Sözleşme’yle verilen
hak ve yetkiler dışında hiçbir işlem, eylem yapma hak ve yetkisi olmadığı
gibi, SONSERPRO adına ve hesabına veya kendi adına hiç bir işlem yapma hak
ve yetkisi mevcut değildir. Bu kapsamda SONSERPRO'yu her ne nam altında
olursa olsun borç altına sokma, SONSERPRO'ya herhangi bir ayni veya şahsi
mükellefiyet yükleme, SONSERPRO’ya ait her türlü hak üzerinde herhangi bir
sınırlı ayni hak tesis etme, SONSERPRO tarafından yazılı yetki verilmedikçe,
Sözleşme konusu faaliyetlerle ilgili olarak hiç bir suretle vaatlerde bulunma
veya garanti verme veya bu konuda imalı bir davranışta dahi bulunma hak
ve yetkisi yoktur. BAYİ, yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı
sözleşme, eylem ve işlemlerden dolayı bizzat sorumlu olup, bu nedenle
SONSERPRO 'un uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin
etmek zorundadır.
MADDE-4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, SINIRLARI VE SORUMSUZLUK
4.1. Bu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup,
Taraflar’ın tüm yükümlülüklerini eksiksiz ifa etmelerini takiben 1 (bir) yıl
süre ile yürürlükte kalacaktır. SONSERPRO ’in, 1 (bir) yıllık sürenin
dolmasından 1 (bir) ay öncesinden yazılı olarak Sözleşme’nin
yenilenmeyeceğini bildirmemesi halinde Sözleşme 1 (bir) yıl süre ve aynı
şartlarda yenilenmiş sayılır. Bu hüküm müteakip birer yıllık dönemlerde de
aynen geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.

4.2. İşbu Sözleşme’nin sınırlarını; SONSERPRO’nin temsilciliğini üstlendiği kamu veya özel sektör ile
yapılan ve bu
Sözleşme’nin konusu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen anlaşmalar
belirler. Bu konuda doğabilecek tüm sınırlama ve imkansızlıklar, SONSERPRO
için mücbir sebep teşkil eder. Bu bağlamda SONSERPRO’in karşılaşabileceği
mücbir sebepler nedeniyle işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine
getirememesi durumunda BAYİ, SONSERPRO’den herhangi nam altında
tazminat veya zarar talebinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3. SONSERPRO, BAYİ online sisteminin çalışmasını önceden haber verme
yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süre ile veya tamamen durdurabilir.
Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından dolayı BAYİ
ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan SONSERPRO hiçbir şekilde
sorumlu olmayacaktır.
MADDE-5. BAYİ’ NİN HAKLARI, YETKİLERİ VE BORÇLARI
5.1. BAYİ ürün siparişlerini, müşterilerin ihtiyaçlarını her zaman
karşılayacak şekilde, depolarındaki tüm ürün stoklarını
adet/kategori/tür/ürün itibariyle göz önünde bulundurarak vermekle
yükümlüdür. BAYİ, satın almış olduğu tüm ürünleri sürekli olarak
müşterilerin kolayca fark edebileceği şekilde teşhir ederek, satışa hazır
bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. BAYİ, ürünlerin satış ve dağıtımını SONSERPRO tarafından sağlanan şekil
ve şartlarda ve orijinal kapalı ambalaj ile yapacaktır. Paketlerin orijinal
halinin bozulması, ambalajın açılması, paket içinde yer alan ürünün
çıkarılması, değiştirilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile orijinalliğini
bozacak/ortadan kaldıracak tüm benzer haller Sözleşme'nin BAYİ tarafından
esaslı ihlali olarak kabul edilecektir.
5.3. BAYİ, noter çekilişli ve/veya çekilişsiz her türlü promosyon çalışmasını
ve kampanyayı bu konuda uymakla yükümlü olduğu hukuki ve idari tüm
yasal mevzuata riayet etmek, her türlü ticari, hukuki ve mali sorumluluğu
kendisi üstlenmek ve SONSERPRO 'un önceden yazılı onayını almak kaydıyla
kendi nam ve hesabına düzenleyebilir. BAYİ, SONSERPRO ’un düzenlediği
kampanya, çekiliş veya her ne ad altında olursa olsun tüm promosyon
çalışmalarına katılmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. BAYİ, SONSERPRO 'dan satın alacağı ürün adedini ve türünü, ürün
niteliklerini dikkate alarak günlük/haftalık olarak SONSERPRO’ya sipariş etmek,
SONSERPRO da BAYİ'nin siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde
olmak kaydı ile uygun göreceği adet/kategori/tür/tutarda ürün
sağlamak/satmak hakkını haizdir. BAYİ sipariş talebinin kısmen ya da
tamamen kabul edilmemesi durumunda SONSERPRO’dan her ne ad altında
olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Teslimatlar, aksi Taraflarca yazılı olarak kararlaştırılmadıkça SONSERPRO 'nun
deposunda yapılacaktır.
5.5. SONSERPRO, BAYİ tarafından verilen ve SONSERPRO tarafından kabul edilen

siparişleri, temsilciliğini üstlendiği firmalar ile akdedilen sözleşmelerin,
BAYİ'lerin kredibilitesinin ve stoklarının yeterliliği ölçüsünde yapacağı takdiri
değerlendirme neticesinde karşılamaya çalışacaktır. BAYİ siparişlerinin
kendisine yukarıdaki sayılan hususlar nedeniyle teslim edilmemesinden,
herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin kabul edilmemesinden dolayı herhangi bir menfi,
müspet, munzam zarar talebinde bulunamayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.6. BAYİ, işbu Sözleşme kapsamında yaptığı iş ve eylemlerde, piyasa
şartlarını bozacak tarzda hareket etmemeyi taahhüt etmiştir.
5.7. BAYİ, yaptığı işlem ve eylemlerde basiretli bir tacir gibi davranmak,ticari
ahlak kurallarına, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
düzenlemeleri ve ilgili mevzuat, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
hükümlerine ve diğer kanunlara uygun hizmet vererek SONSERPRO 'un itibarını
korumakla yükümlüdür. BAYİ, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve
yetkilerini, SONSERPRO un ürün, hizmet veya işleri için belirlediği pazarlama
stratejisi, hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği
kriterlere uygun olan bölge ve satış merkezleri üzerinden kullanmayı
taahhüt etmiştir.
5.8. BAYİ, yetkili temsilcileri ve tüm çalışanlarının da işbu Sözleşme
hükümlerine eksiksiz uymasını sağlamakla yükümlü olup aksi halde
doğacak her türlü zarardan dolayı SONSERPRO’e karşı sorumludur.
5.9. BAYİ, Sözleşme'nin akdinden önceki ortaklık yapısını, kurucu veya
sonradan devir suretiyle ortak olan tüzel kişi ortaklarını SONSERPRO’ya
bildirecektir. BAYİ söz konusu ortaklık yapısını SONSERPRO’ un önceden yazılı
onayını almaksızın değiştirmeyeceğini, gizli ortak almayacağını veya
şirketle başka kişi ya da kişilerle gizli ya da açık biçimde adi ortaklık, ortak
girişim veya sair adlar altında işbirliği yapmayacağını kabul ve taahhüt
etmiştir.
5.10. BAYİ, SONSERPRO ile bu Sözleşme’yi imzalama ve Sözleşme konusu
faaliyetleri yürütme konusunda tam bir yetkiye ve yeterliliği haiz olduğunu,
bu Sözleşme’yi imzalamasına, Sözleşme konusu faaliyetleri yürütmesine
engel herhangi bir durum olmadığını ve bu yetkisinin Sözleşme süresince
devam edeceğini, bunlardan herhangi birinin ortadan kalkması, değişmesi
veya SONSERPRO tarafından bu yönde herhangi bir şekilde kanaat oluşması
halinin BAYİ’nin Sözleşme’yi esaslı ihlali olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir. BAYİ, başka firmalar ile olan -varsa- bu Sözleşme konusu ile
aynı/benzer ilişki(ler)inin SONSERPRO ile bu Sözleşme kapsamındaki ilişkisine
etkisi olması durumunda tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
SONSERPRO’un bu sebeple herhangi bir zarara uğraması halinde SONSERPRO’un
tüm zararlarını BAYl’ye rücu etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder.
MADDE-6. ÖDEME ŞEKLİ VE ARAÇLARI
6.1. BAYİ, SONSERPRO ‘dan satın alacağı ürünlerin bedelini, SONSERPRO 'nın
düzenleyeceği fatura karşılığında fatura tarihinde peşin olarak öder.

Bununla birlikte, SONSERPRO kendi inisiyatifinde olmak kaydı ile zaman zaman

belirleyebileceği vadeler ile ve/veya kıymetli evrak, DBS, Mail Order ve dahi
başkaca her türlü araç ile BAYİ ödemesini kabul etmek hak ve yetkisine
sahiptir. SONSERPRO Sözleşme konusu ürünler için, bu vadeyi dilediği zaman
tek taraflı olarak değiştirmek, azaltmak veya arttırmak hakkına sahiptir.
BAYİ, SONSERPRO tarafından belirlenen ödeme planına uymayı kabul, beyan
ve taahhüt eder. Ancak SONSERPRO tarafından BAYİ'ye vade uygulanması
hiçbir zaman işbu Sözleşme konusu ürünlerin bedellerinin peşin olduğu
hükmü hilafına yorumlanamaz, BAYİ lehine kazanılmış hak doğurmaz.
6.2. BAYİ, SONSERPRO’ya yapacağı ödemede kıymetli evrak kullanması
(Keşideci, kendisine ciro ettiği çeki sonradan cirolaması durumu da dahil
olmak üzere) ve söz konusu kıymetli evrak hakkında TTK uyarınca
ödemeden men talimatında ve imza itirazında bulunulması ve/veya
ödemeye yönelik bir def’i ileri sürülmesi halinde, SONSERPRO’in BAYİ’ den olan
cari hesap alacağı ve bu nedenle uğradığı diğer her türlü zararını talep hakkı
saklı kalmak kaydı ile ek olarak bahse konu kıymetli evrak miktarı kadar
bedeli SONSERPRO'ya cezai şart tazminatı olarak ödemeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
6.3. BAYİ'nin ödemelerini kredi kartı veya mail order vasıtası ile yapması
durumunda BAYİ; SONSERPRO'in göndereceği formları imza ile teyit ederek
faks ile SONSERPRO 'ya geri göndermekle yükümlüdür. BAYİ’nin iş bu
yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi, fraud (sahtecilik) meydana gelmesi,
herhangi bir sebeple banka tarafından bir sorun ileri sürülerek ödemenin
yapılmaması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ödeme ile ilgili meydana
gelebilecek her türlü gecikme ve benzeri durumda BAYİ, SONSERPRO ’un
doğrudan ve dolaylı uğrayacağı her türlü zararı nakden ve defaten
karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. SONSERPRO, söz konusu zararlarını
uhdesinde bulunan BAYİ hak ve alacaklarından başkaca herhangi bir
bildirimde bulunmadan mahsup ve tahsile yetkilidir. BAYİ, işbu ödeme
araçları ile yapmış olduğu her türlü ödemenin, yasalara ve diğer mevzuata
uygun olarak gerçekleştirileceğini, bu işlemlerin yasalara ve diğer mevzuata
aykırılık teşkil etmesi halinde SONSERPRO ‘ya herhangi bir sorumluluk
yüklenmesinin mümkün olmadığını beyan edeceğini, tüm sorumluluğun
münhasıran kendi üzerinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. BAYl’nin ödemelerde gecikmesi halinde, SONSERPRO ’nun herhangi bir
bildirimde bulunmaksızın derhal ürün tedarikini kesme hakkı, Sözleşme’yi
tek taraflı haklı nedenle derhal fesih hakkı ve her halükarda bu nedenle
uğradığı her türlü zararın tazminini talep hakkının yanı sıra alacağına aylık
%5 oranında gecikme faizi tahakkuk ettirme hakkı bulunmaktadır.
SONSERPRO, zaman zaman BAYİ’ye bildireceği uygulama esaslarıyla gecikme
faizinin oranını, günün şartlarına göre, tek taraflı olarak azaltmak veya
arttırmak hakkını haizdir. BAYİ, bu hususu peşinen kabul eder. BAYİ,

tahakkuk edecek gecikme faizini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Söz konusu gecikme faizi, ödeme araçlarına (bono, senet, çek gibi) ve cari
hesaba da uygulanır. SONSERPRO ’nun sözleşmeyi feshetmek, teminata rücu
etmek, doğmuş, doğacak zararlarını tazmin ettirmek, Sözleşme ve
kanundan doğan haklarını ayrıca kullanmak hakları saklıdır. SONSERPRO, işbu
Sözleşme’den dolayı herhangi bir sebeple dava açmak veya icra takibine
geçmek zorunda kalırsa BAYİ, tahsile kadar geçecek sürede aylık %5 faiz ve
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre avukatlık ücretini ve her türlü
yargılama/icra giderlerini SONSERPRO 'ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6.5. BAYİ, SONSERPRO tarafından yazılı şekilde aksine izin verilmedikçe, işbu
Sözleşme uyarınca ödemekle yükümlü olduğu tazminat da dahil olmak
üzere bütün tutarları herhangi bir takas, mahsup, karşı hak talebi veya
başka bir şekilde (sınırlama olmaksızın) kesinti yapmaksızın ödeyecektir.
MADDE-7. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ
Bu Sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu'nun 89 vd. maddeleri
hükmü anlamında “Cari Hesap Sözleşmesi” niteliğindedir ve bu yönü ile
Türk Ticaret Kanunu’nun “Cari Hesaba” ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar
bu Sözleşmeden doğacak alacak-borçların SONSERPRO nezdinde tutulacak bir
cari hesapta takip edilmesini ve söz konusu cari hesabın Taraflar için
bağlayıcı olacağını kabul etmişlerdir. SONSERPRO kayıtları ile BAYİ kayıtları
arasında farklılık bulunması halinde SONSERPRO 'in kayıtlarına itibar olunur. Bu
bağlamda SONSERPRO tarafından gerekli görülen zamanlarda BAYİ’ye iadeli
taahhütlü posta, faks ve e-mail yolu ile veya SONSERPRO çalışanları vasıtası
ile bir cari hesap ekstresi gönderilecek ve BAYİ tarafından 14 gün süre
içerisinde onaylanacaktır.
MADDE-8. SONSERPRO’YA HAKLARI, YETKİLERİ VE BORÇLARI
8.1. SONSERPRO, işin yürütülmesi ile ilgili BAYİ’nin ortaklık yapısında veya
yönetiminde rahatsızlık duyduğu noktaları BAYİ’ye bildirmek ve gerekli
gördüğü değişikliklerin yapılmasını talep etme hak ve yetkisini haizdir.
8.2.SONSERPRO, belirli ürün, hizmet veya işleri, pazarlama stratejisi,
hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği kriterlere
uygun olan bölgeler, Satış Merkezleri üzerinden BAYİ’nin işbu Sözleşme
kapsamındaki hak ve yetkilerini kullanmasını talep hak ve yetkisini haizdir.
8.3. SONSERPRO gerekli görmesi halinde, BAYİ’nin Satış Merkezleri'nde
pazarlayacağı, satacağı ürünlerin fiyatlarına müdahale hak ve yetkisini
haizdir.
8.4. BAYİ’nin veya ortaklarının işbu Sözleşme'nin yürürlük tarihinden önce
akdetmiş olduğu sözleşmelerden veya tasarruflardan dolayı SONSERPRO
nezdinde doğacak her türlü yükümlülük ve zarardan BAYİ sorumlu olacak ve
SONSERPRO bu nedenle doğacak her türlü zararını BAYİ’den, BAYİ’nin
SONSERPRO uhdesinde doğmuş doğacak hak ve alacaklarından mahsup ve
tahsil edecektir.

MADDE-9. BAYİ’NİN ÜRÜNLERİN - CİHAZLARIN FİYATLARININ
BELİRLEMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
9.1. BAYİ, ÜRÜNLER'in satış ve dağıtımı nedeniyle SONSERPRO tarafından
tavsiye edilen ücret dışında SONSERPRO’dan hizmet bedeli vs. hiçbir nam
altında ücret talep etmeyecektir. Bunların yanı sıra BAYİ, SONSERPRO
tarafından kendisine verilen ÜRÜNLER’in satış ve dağıtımına ilişkin fiyat
listesi, paketleme, uyulacak standartlar, kampanyalar veya benzeri
konulardaki talimatlara uygun hareket edecektir. Bu Sözleşme’de farklı
şekilde belirtilmedikçe, ÜRÜNLER’e ve ilgili bütün hizmetlere ilişkin fiyatlar
SONSERPRO tarafından belirlenir. SONSERPRO , ÜRÜNLER’in fiyatlarını, ÜRÜN
özelliklerini, teslim şeklini ve şartını belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.
SONSERPRO belirtilen değişiklikleri sipariş girildikten ve/veya kabul edildikten
sonra da yapabilir. Taraflarca karşılıklı olarak yazılı biçimde mutabık
olunmadıkça bu Sözleşme çerçevesinde BAYİ’ye yapılan ÜRÜN satış
fiyatlarına indirim uygulanmayacaktır. BAYİ, ÜRÜNLER’in satış ve dağıtımı
konusunda ve işbu Sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülük
bakımından basiretli bir tacir gibi davranmayı, SONSERPRO tarafından
belirlenen satış hedeflerini yakalamak için gerekli gayreti göstermeyi,
ÜRÜNLER’in tanıtımı için SONSERPRO tarafından tanıtım materyali verilmesi
halinde işbu Sözleşme'nin en iyi şekilde uygulanması için belirtildiği şekilde
kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. BAYİ, ÜRÜNLER’in ve Cihazların satışında uygulanan fiyatlarda 4822
sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanunda ve Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliği’nde düzenlenen
Fiyat ve Etiket konusundaki usul ve esaslar ile bu konudaki yasal
düzenlemelere tam olarak uymak zorundadır.
MADDE-10. PROSEDÜRLERE VE STANDARTLARA UYGUNLUK
BAYİ, imzaya/temsile yetkili kişiyi/kişilerini SONSERPRO ’ya bildirmekle ve işbu
Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi sırasında BAYİ tarafından
imzalanması gereken her türlü yazılı evrak/belge üzerindeki imzanın,
imzaya yetkili kişi/kişiler tarafından atılmasını sağlamak/denetlemekle
yükümlüdür. Aksi takdirde doğabilecek her türlü zarardan tek başına BAYİ
sorumludur. SONSERPRO’nun, imzanın yetkili kişi tarafından atılıp atılmadığını
denetleme/kontrol yükümlülüğü bulunmamaktadır.
MADDE-11. RAPORLAMA VE BİLDİRİM
11.1. BAYİ, yaptığı faaliyetlerin SONSERPRO tarafından kontrolünü
kolaylaştırmaya yönelik olarak SONSERPRO tarafından kriter ve formatı
bildirilecek şekilde ve sürelerde rapor hazırlamak ve bu raporları
SONSERPRO ’ya ulaştırmakla yükümlüdür. Söz konusu raporlar ile BAYİ,
SONSERPRO tarafından bildirilen satış hedefleri ile ilgili olarak gerçekleştirmiş
olduğu faaliyetler hakkında bilgi verecektir.
11.2. BAYİ, Sözleşme’ye konu olan faaliyetlerini ve faaliyetleri ile ilgili olarak
yaptığı işlemleri, sözleşmeleri, piyasadaki ekonomik gelişimi, pazar
durumunu, rakip işletmecilerin, bayilerin faaliyetlerini SONSERPRO ’ya
bildirmek, Sözleşme’ye göre yürüteceği faaliyetlerine ilişkin SONSERPRO ’un
isteyebileceği her türlü bilgi ve belgeyi hiç bir gecikmeye yol açmaksızın
SONSERPRO’ ya vermek ve 3. şahısların SONSERPRO aleyhine haksız rekabette

bulunduğunu tespit etmesi halinde, durumu derhal SONSERPRO’ya bildirmek ve
SONSERPRO 'nun dava açması halinde her türlü yardımda bulunmakla
yükümlüdür.
MADDE-12. ÖDEMELER VE DENETİM
12.1. BAYİ, işbu Sözleşme’de düzenlenen faaliyetinden doğan tüm ticari
işlemlerini kanuni defterlerine tam ve doğru olarak işlemek ve kanuni
defterleri ile bunların dayanağını teşkil eden her türlü belgeyi hukuki, cezai
ve mali mesuliyeti kendisine ait olmak üzere kanuni süresi içinde muhafaza
etmekle yükümlüdür.
12.2 SONSERPRO ’nun diğer firmalardan alacağı bulunması, BAYİ’nin de anılan
şirketlere borcu olması halinde, SONSERPRO ’in talebi üzerine BAYİ anılan
borcu SONSERPRO’ya ödemeyi, SONSERPRO’nin alacağını da temlik almak suretiyle
anılan borçla mahsup etmeyi taahhüt eder. Ayrıca, SONSERPRO'nin BAYİ'den
alacağı olması ve BAYİ’nin de Satış Merkezlerini işleten firmalardan
alacağının bulunması halinde, SONSEEPRO ’nin talebi üzerine BAYİ anılan
borcuna mahsuben, Satış Merkezlerini işleten BAYİlerden olan alacağını
SONSERPRO ’ya temlik etmek suretiyleSONSERPRO’ya ödenmesine muvafakat ile
bunun için ilgili Satış Merkezine gerekli bildirimi zamanında yapmakla
yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.3 SONSERPRO gerekli gördüğü zamanlarda BAYİ’ ye satışını yapmış olduğu
ürünlerin sayımını ve kontrolünü yapmaya yetkilidir.

MADDE-13. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VERİLECEK ZARARDAN SORUMLULUK
BAYİ, Sözleşme konusu faaliyetleri ifa ederken herhangi bir şekilde
SONSERPRO'ya ve/veya üçüncü şahıslara maddi, manevi veya cismani herhangi
bir zarar verirse, bu zararı ilk talep üzerine en geç 7 gün içinde nakden ve
defaten tüm ferileriyle birlikte tazminle mükelleftir.
BAYİ, tazminat mükellefiyeti ve ödemesi sebebiyle SONSERPRO ’e rücu
etmeyecek, tazminat talebi ile ilgili dava ve takiplere SONSERPRO’un
katılmasını engelleyecek, SONSERPRO’ya bu nedenle doğacak her türlü
zarardan ari tutacaktır.
MADDE-14. BAYİ’NİN YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLE İLGİLİ PAZARLAMA,
REKLAM VE KAMPANYALAR
14.1. BAYİ, işbu Sözleşme kapsamındaki yetkisi çerçevesinde ÜRÜNLER ile
ilgili olarak her türlü maliyeti kendisine ait olmak üzere yapacağı pazarlama,
reklam ve tanıtım faaliyetlerini, SONSERPRO nun imajına uygun bir biçimde
hazırlamayı ve bunları yürürlüğe koymadan en az 15 gün önce SONSERPRO 'in
yazılı onayını almayı taahhüt etmiştir.
14.2. BAYİ, SONSERPRO’nin imajına zarar verebilecek hiç bir pazarlama, reklam
ve tanıtım faaliyetine girişemez ve SONSERPRO’nin yazılı izni olmaksızın yerel
veya ulusal basın/yayın ve sair kitle iletişim kuruluşlarına Sözleşme
kapsamındaki iş ve işlemleri ile ilgili olarak hiçbir konuda açıklamada
bulunamaz.
14.3. BAYİ ile SONSERPRO arasında yazılı olarak aksine bir anlaşma
yapılmadıkça, BAYİ pazarlama, reklam ve tanıtım dokümanlarının tüm
masraflarından kendisi sorumlu olacaktır.
14.4. BAYİ, satış ve pazarlanmasını yaptığı ÜRÜN, Cihaz veya hizmetler ile
ilgili olarak SONSERPRO’nin belirleyeceği şekil ve standartlara uygun olmak
kaydı ile tüketicileri bilgilendirmek ve ÜRÜNLER ile ilgili tanıtıcı broşür, afiş,
kullanım kılavuzu vb. belgeleri tüketicilerin kullanımına sunmakla
yükümlüdür. Söz konusu tanıtımlar ile ilgili hukuki ve cezai her türlü
sorumluluk tek başına BAYİ’ye ait olup BAYİ'nin sorumluluğunda ortaya

çıkan herhangi bir zarar nedeniyle SONSERPRO 'un uğrayabileceği tüm zararları
SONSERPRO 'un BAYİ’ye rücu etmek hakkı vardır. BAYİ, yapmış olduğu tanıtım
ve/veya reklamlar nedeniyle üçüncü kişi/kuruluşlara herhangi bir ücret,
tazminat veya hangi ad altında olursa olsun bir bedel ödemek durumunda
kalırsa, ödeyeceği bu bedeller de kendi sorumluluğunda olacak olup, bunlar
nedeniyle SONSERPRO’den herhangi bir talepte bulunmayacak, bunları
gerekçe göstererek işbu Sözleşme’yi feshedemeyecektir.

MADDE-15. TİCARİ İSİMLERİN, AYIRT EDİCİ AD VE ALAMETLERİN
KULLANIMI
15.1. BAYİ, sadece Sözleşme'nin konusu içinde kalan işlerde, SONSERPRO’in
unvanını, işletme adı, markasını, resim ve modelini ve sair ticari isimlerini,
SONSERPRO ile aralarında Sözleşme olduğunu belirtmek suretiyle kullanabilir.
Bahsi geçen unvanın, işletme adının, markanın, resim ve modelin ve sair
ticari isimlerin mülkiyeti SONSERPRO aittir. Bu sebeple BAYİ, Sözleşme'nin
konusu dışında kalan işlerde, her ne şekilde olursa olsun, SONSERPRO 'in
unvanını, işletme adını, markasını, resim ve modelini ve sair ticari isimlerini
kullanamayacağı gibi, bu ticari isimleri taşıyan hiç bir mamul dahi
satamayacaktır.
15.2. BAYİ, SONSERPRO unvanını, işletme adını, markasını, resim ve
modelini ve sair ticari isimlerini her ne şekilde olursa olsun kendi unvanı,
işletme adı, markası, resim ve modelini ve sair ticari isimleri
kendinizmişçesine ilgili sicillere tescil ettirmez. Ayrıca BAYİ, Sözleşme
konusu faaliyeti nedeniyle kendi adına tescil ettireceği unvan, işletme adı,
marka resim ve model ve sair ticari isimler için SONSERPRO izin almak
zorundadır. Bu sebeple SONSERPRO iznini almadan kendi adına tescil
ettirdiği unvan, işletme adı, marka, resim ve model ve sair ticari isimleri
SONSERPRO talebi halinde derhal ve bila bedel SONSERPRO’e devir etmek
veya terkin etmek zorundadır.
15.3. SONSERPRO, Taraflar arasında başka türlü bir yazılı anlaşma yapılmadığı
takdirde ve Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece, Sözleşme konusu faaliyet
hakkını BAYİ’den başka kimse veya kuruluşa verebileceği gibi, bizzat kendi
dahi kullanabileceğinden, SONSERPRO’in unvanını, işletme adını, markasını,
resim ve modelini ve sair ticari isimlerini taşıyan ürünleri, BAYİ'den başka
kimse veya kimseler veya kuruluş veya kuruluşlar aracılığıyla veya bizzat
kendi vasıtasıyla dağıtabilir ve satabilir. Bu duruma BAYİ’nin herhangi bir
itiraz hakkı yoktur.
15.4. BAYİ, SONSERPRO’in unvanını, işletme adını, markasını, resim ve
modelini ve sair ticari isimlerini taşıyan herhangi bir mamul ile ilgili olarak
üçüncü bir şahıstan bir teklif aldığında veya SONSERPRO 'in unvanını, işletme
adını, markasını, resim ve modelini ve sair ticari isimlerini yetkisiz olarak
kullanan bir üçüncü şahıstan haberdar olduğundan yahut SONSERPRO’in
unvanını, işletme adını, markasını, resim ve modelini ve sair ticari isimlerini
taşıyan mamullerin yanlış veya usulüne aykırı olarak kullanıldığını
öğrendiğinde veyahut da SONSERPRO’in diğer sınai ve ticari haklarına halel
getirildiğinin farkına vardığında, hemen SONSERPRO’e durumu bildirecektir.
15.5. BAYİ, SONSERPRO’ İn yazılı muvafakatini almaksızın, SONSERPRO’in
unvanı, işletme adı markası, resim ve modeli ve sair ticari isimleri altında
kendi adına veya başkası adına herhangi bir şirket veya iş kurmamayı yahut

ortaklık yapmamayı taahhüt eder,
15.6. Sözleşme’nin sona ermesi üzerine BAYİ, Sözleşme konusu içinde
kalmak kaydıyla kullandığı SONSERPRO 'in unvanını, işletme adını, markasını,
resim ve modelini ve sair ticari isimlerini artık hiç bir surette
kullanamayacaktır. Bu sebeple BAYİ, Sözleşme süresince herhangi bir
nedenle elinde bulundurduğu SONSERPRO’in unvanını, işletme adını
markasını, resim ve modelini ve sair ticari isimlerini içeren belgeleri ve
malzemeleri Sözleşme’nin sona ermesi halinde derhal SONSERPRO ' e iade
etmek zorundadır.
MADDE-16. TEMİNAT
16.1. BAYİ, SONSERPRO’e karşı işbu Sözleşme’de yazılı her türlü beyan,
taahhüt, edim ve yükümlülüklerinin ve bu Sözleşme ile sınırlı olmayarak
doğmuş, doğabilecek her türlü borçlarının (gecikme faizi, cezai şart ve
tazminatlar dahil) teminatını teşkil etmek üzere; SONSERPRO tarafından
belirlenecek meblağlarla SONSERPRO uygun göreceği bankaların birinden
tanzim edilecek gayrikabili rücu, şartsız, ilk talepte ödeme öngören, kati ve
süresiz bir banka teminat mektubunu SONSERPRO tevdi edecektir.
SONSERPRO, durumun gerektirmesi ve mevcut teminatın yeterli olmaması
halinde teminatın türünü ve/veya tutarını, işbu Sözleşme’nin yürürlüğü
süresince her zaman değiştirmek/arttırmak, BAYİ'den ilave veya yeni
teminatlar istemek, BAYİ’nin borçlarının muaccel olması halinde ayrıca bir
ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın teminatı paraya çevirmek haklarını
haizdir. BAYİ, SONSERPRO teminata ilişkin taleplerini derhal yerine
getirmeyi ve istenen ilave/yeni teminatları SONSERPRO tevdi etmeyi
şimdiden kabul etmiştir. Bu hükmün gereğinin yerine getirilmemesi,
Sözleşme’nin açık ihlali sayılır.
16.2. SONSERPRO, BAYİ’nin işbu maddede talep edilen teminatı 7 (yedi) gün
içinde sağlamaması ya da yenilememesi; veya BAYİ’nin bakiye borç
tutarının teminat tutarını aşması; veya BAYİ’nin bakiye borç tutarının,
SONSERPRO tarafından BAYİ lehine açılan kredi limitini aşması veya BAYİ’nin
bu Sözleşme kapsamında yapması gereken herhangi bir ödeme ile ilgili
olarak temerrüde düşmesi hallerinde ÜRÜNLER’in ve ilgili bütün hizmetlerin
verilmesini herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın askıya alma hakkına
sahiptir.
16.3. SONSERPRO, BAYİ tarafından kendisine tevdi edilecek teminatları
Sözleşme’nin yürürlüğü süresince muhafaza etmek ve gerekli gördüğünde
teminatları kısmen veya tamamen nakde tahvil ederek BAYİ'den doğmuşdoğacak her türlü alacağını tahsil etmek hakkını haizdir. SONSERPRO ’den söz
konusu teminatlar ile karşılanmayan alacak ve zararlarını, BAYİ'den talep ve
tahsil hakkı saklı bulunmaktadır.
16.4. BAYİ, işbu Sözleşme'de bahsedilen taahhüt ve yükümlülüklerin
garantisi ve teminat mektubunun ve/veya sair teminatlarına ek olarak,
SONSERPRO’in de mutabık kalacağı banka(lar) ile Doğrudan Borçlandırma
Sistemine geçeceğini, bunun için gerekli hazırlıkları yapacağını ve geçtikten
sonra bankasına gereken talimatı vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
16.5. BAYİ’nin işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde SONSERPRO, BAYİ'nin verdiği banka teminat mektubunu/

mektuplarını veya tüm sair teminatlarını irad kaydeder. BAYİ’nin
SONSERPRO’e olan tüm borçları, irad kaydedilen tutara mahsup edilerek tahsil
edilir.
16.6. Sözleşme'nin sona ermesi durumunda; BAYİ tarafından SONSERPRO 'e
ödenmesi gereken herhangi bir tazminat, alacak ile herhangi bir masraf
bulunmaması şartıyla Banka Teminat Mektubu SONSERPRO tarafından BAYİ’ye
fesihten 1 yıl sonra ibraname karşılığında iade edilir. BAYİ bu süreçte
teminat mektubunun süresinin sona erecek olması halinde sürenin
dolmasından en geç 7 gün içinde aynı şartlarda düzenlenmiş yeni teminat
mektubunu SONSERPRO’e teslim etmekle yükümlüdür. Aksi halde
SONSERPRO in başkaca bildirime gerek kalmaksızın teminat mektubunu irad
kaydetme hak ve yetkisi bulunmaktadır.
MADDE-17 TİCARİ SIRLAR VE GİZLİLİK
17.1. BAYİ, bu Sözleşme’nin uygulanması nedeni ile muttali olduğu veya
olabileceği her türlü standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve
bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kamuya mal olmuş bilgiler dışındaki tüm
bilgi ve materyalleri gizli bilgi olarak kabul etmekle, bu bilgileri yasal
taleplerin haricinde SONSERPRO in yazılı izni olmaksızın 3. kişilere
vermemekle, açıklamamakla, kamuya duyurmamakla ve bu şekilde
sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Bununla beraber
BAYİ; kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını istihdam
ettiği kişiler, yardımcı kişiler ve kendisi ile ilgili kişiler açısından da
göstermek ve bu sır saklama yükümlülüğüne belirtilen kişilerin de uymasını
sağlamakla yükümlü olup; bu kişilerin işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik
hükümlerini ihlal etmesi halinde bu ihlalden dolayı bu sayılanlarla birlikte
müteselsilen sorumlu olacağını kabul etmektedir.
17.2. BAYİ, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenden dolayı sona ermesi
halinde; herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın bu madde hükmündeki gizlilik
yükümlülüklerinin aynen devam ettiğini kabul ederek bu gizliliği yukarıda
sayılan kişiler açısından da temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.
BAYİ, işbu yükümlülüğü hilafına hareket etmesi durumunda SONSERPRO’in
uğrayacağı her türlü zararı karşılamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt
eder.
17.3. BAYİ, işbu Sözleşme devam ederken ve işbu Sözleşme sona erdikten
sonra, öğrendiği SONSERPRO’e ait, SONSERPRO tarafından sağlanan veya
üretilen gizli bilgi ve dokümantasyonları koruyacağını, ifşa etmeyeceğini,
açıklamayacağını, rakip olan kuruluşlarla aynı konuda faaliyette
bulunmayacağını ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda
bulunmayacağını, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun
vermeyeceğini ve doğrudan ve dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari
ilişkinin amaçları dışında kullanmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.
17.4. BAYİ yukarıda yazılı olan gizli bilgiyi işbu Sözleşme sona erdikten
sonrada korumayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Gizliliğe ilişkin işbu
düzenleme, Sözleşmenin sona ermesi veya feshine müteakip süresiz olarak
yürürlükte kalmaya devam edecektir.

MADDE- 18. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KAPSAMI
18.1. BAYİ, SONSERPRO ve/veya iştirakleri tarafından aktarılan bilgilerden
gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin, tüzel kişilere ilişkin olmakla birlikte
gerçek kişilere ilişkin bilgileri içeren her türlü bilginin kişisel veri olduğunu,
bu bilgilerin 6698 sayılı “ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na” uygun
olarak ve bu sözleşme şartları ile işleneceğini kabul eder.
18.2. BAYİ, SONSERPRO ve/veya iştiraklerinin aktardığı kişisel verileri, işbu
Sözleşme’ye ilişkin hizmet kapsamında, Sözleşme amacına uygun, işlediği
amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlemeyi, bu Sözleşme kapsamındaki
hizmetin görülmesi için gerekli olan süre sonuna kadar muhafaza etmeyi,
kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
SONSERPRO’in yazılı talebi üzerine silmeyi, yok etmeyi veya anonim hale
getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
18.3. BAYİ, SONSERPRO ve/veya iştiraklerinin aktarmış olduğu kişisel verileri,
işbu Sözleşme’de belirtilen ve mevzuata uygun tedbirleri aldığı haller
dışında gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki üçüncü kişilere ya da
kurumlara aktarmamayı, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini
önlemeyi, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik
düzeyini temin etmeyi, her türlü idari ve teknik tedbirleri almayı, 6698 sayılı
“ Kişisel Verilerin Korunması Kanununu” gereğince çıkarılacak tüm alt
düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde işbu Sözleşme
kapsamındaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder. BAYİ, kişisel verilerin işbu Sözleşme kapsamında ve mevzuata uygun
olarak 3. Kişilere aktarıldığı hallerde belirtilen durumu veri aktarımı
gerçekleşmeden 5 iş günü önce SONSERPRO’e yazılı olarak bildirmeyi kabul
ve taahhüt eder.
18.4. BAYİ, herhangi bir şekilde SONSERPRO ve/veya iştira klerinin iş bu
Sözleşme’deki işlemler nedeniyle ve/veya veri sorumlusu sıfatıyla “ Kişisel
Verilerin Korunması Kurulu’na” şikayet edilmesi halinde SONSERPRO ve/veya
iştiraklerine her türlü belge, bilgi ve hukuki desteği sağlayacağını, kişisel
verileri işlenen gerçek kişi tarafından açılabilecek olan herhangi bir davada
yine her türlü belge bilgi ve hukuki desteği sağlayacağını, ayrıca BAYİ’den
kaynaklanan bir nedenle davanın aleyhe neticelenmesi halinde SONSERPRO
ve/veya iştiraklerinin tüm zarar ve ziyanını ilk talep üzerine karşılamayı
kabul, beyan ve taahhüt eder.
18.5. BAYİ, kendisinin ve/veya personelinin işbu sözleşme kapsamında
kendisine aktarılan kişisel verilerin işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde herhangi
bir üçüncü kişiye açıklanması, aktarılması halinde ya da üçüncü bir gerçek
ya da tüzel kişinin bu Sözleşme kapsamındaki bilgilere herhangi bir şekilde
ulaşması halinde SONSERPRO ve/veya iştiraklerinin işbu Sözleşme’yi tek yanlı
olarak feshedebileceğini ve SONSERPRO ve/veya iştiraklerinin doğmuş ve
doğacak tüm zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
18.6. BAYİ’nin, işbu Sözleşme kapsamında birtakım kişisel verileri
SONSERPRO’e aktarmak durumunda kalması haline münhasır olarak BAYİ;
işlediği ve aktardığı bu kişisel veriler için, veri sahiplerine gereken
bilgilendirme ve bildirimlerde bulunduğu (aydınlatma yükümlülüğü),

kendilerinden gerekli tüm izin ve muvafakatleri (açık rıza vb.) aldığını kabul,
beyan ve taahhüt eder. Aksi halde tüm yasal sorumluluk BAYİ’ye ait
olacaktır.
MADDE-19. YASAL SORUMLULUKLAR
19.1. BAYİ, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sektör ile
ilgili her konuda bilgi sahibi olduğunu; Telekomünikasyon cihazlarının ve
SONSERPRO tarafından işbu Sözleşme uyarınca satışı yapılan her türlü
ÜRÜN’ün imali, ithali, bakım ve onarımı, ticareti, piyasaya arzı, temini ve
kullanımı ile ilgili olarak düzenlenmiş bulunan ve/veya düzenlenecek olan
her türlü yasal mevzuata uygun davranacağını, bu bağlamda sorma, bilgi ve
belge talep hakkı bulunan kurum, kuruluş ve kişilerce yapılacak denetimlere
izin vereceğini, denetimler sırasında talep edildiğinde sunmak üzere müşteri
bilgilerini, cihaz ürün bilgilerini (Marka, model, IMEİ no vs), ticari bilgileri ve
bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal mevzuat gereğince saklamakla
yükümlü olduğu her türlü belgeyi hazır bulunduracağını, kaçak olduğu
ve/veya yasal olduğu şüpheli olan ürünler ile ilgili her türlü yazılı ve sözlü
bilgiyi bunlara vakıf olur olmaz derhal yetkili mercilere aktaracağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
19.2. BAYİ kaçak olan ve/veya başkaca yasal olmayan yollardan temin
edilmiş ürünler ile ilgili olarak; satışa arz edilmesi, satışına aracılık etme,
bulundurma, saklama, kullanma ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasadışı
eylemler nedeni ile hakkında yasal işlem yapılması halinde, bu hususu
derhal SONSERPRO 'e bildireceğini ve SONSERPRO 'in bu ürünlerle herhangi bir
bağlantısını olmadığını beyan ve ikrarda bulunacağını, resmi veya gayrı
resmi 3. şahıslar tarafında yöneltilebilecek ceza, maddi ve manevi tazminat
ile sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü talep ile ilgili olarak
SONSERPRO 'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, her nasılsa SONSERPRO
aleyhine doğabilecek ödemeleri, herhangi bir ihbar, ihtar ve hükme ihtiyaç
duymadan derhal SONSERPRO’ya ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.
19.3. BAYİ, yasal mevzuat ve ilgili yönetmelikler uyarınca tüm
sorumluluklarını yerine getirmeyi, herhangi bir ihtilafın varlığı halinde,
ihtilafın tarafı olmasa bile, resmi ve/veya özel kurum ve kişilerden talep
edilen bilgi ve belgeleri, SONSERPRO’in yazılı onayı olmak koşuluyla, işbu
kurum ve kişilere sunmayı/ibraz etmeyi, işbu yükümlülüklerini yerine
getirmediği takdirde SONSERPRO’ in bu sebeple uğradığı/uğrayacağı her türlü
zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE-20. SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ ve SONUÇLARI
İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde:
20.1. BAYİ, işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak SONSERPRO
tarafından kendisine temin edilmiş olan her türlü malzemeyi aynen iade
etmek, aynen ifası mümkün değilse ifa tarihindeki bedellerini ödemekle
yükümlüdür.
20.2. BAYİ, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerle
ilgili olarak kullandığı SONSERPRO’in unvanı, işletme adı, markası, logosu vb.
ticari isimlerini Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren hiç bir şekilde
kullanamayacak olup, SONSERPRO’in unvanı, işletme adı, markası, logosu vb.
ticari isimlerinin olduğu ve elinde bulundurduğu her türlü belge ve

malzemeyi Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün
içinde SONSERPRO’e iade etmekle yükümlüdür. BAYİ, aksi takdirde
SONSERPRO’in bu nedenle uğrayacağı bütün zararlardan sorumlu olacaktır.
20.3. SONSERPRO tarafından belirlenen tarihte BAYİ'nin cari hesap ve diğer
iptal işlemleri yapılarak BAYİ'nin nihai borç/alacak bakiyesi belirlenir.
Yapılan işlemler sonucunda BAYİ’nin SONSERPRO ' e borcu olduğunun
anlaşılması halinde; BAYİ söz konusu borcu 5 (beş) iş günü içinde ödemekle
yükümlüdür. Bu süre içerisinde borcunu ödememesi halinde BAYİ borcun
vadesinden itibaren geçen her gün için %5 oranında aylık vade farkı
ödemeyi taahhüt eder.
20.4. Taraflardan herhangi birinin, işbu Sözleşme’nin şartlarına uygun
olarak fesih ihbarında bulunması halinde, Taraflar ihbar tarihinden
Sözleşme’nin son bulacağı tarihe kadar her türlü yükümlülük ve edimlerini
iyi niyet kuralları çerçevesinde yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
Sözleşme’nin sona ermesi, Taraflar’ın bu Sözleşme'nin feshinden önce
kazanmış oldukları hakları ya da yüklendikleri borçları hiçbir şekilde
etkilemez.
20.5. İşbu Sözleşme’nin SONSERPRO tarafından feshedilmesi halinde BAYİ, müşteri (portföy) tazminatı dahil- hiçbir hak ve tazminat talebinde
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
20.6. İşbu Sözleşme tek satıcılık ve benzeri nitelikte bir Sözleşme olmaması,
BAYİ’nin müşteri kazandırmaya yönelik faaliyetlerinin olmaması bilakis
SONSERPRO’in müşteri portföyü ve ticari işletmesine dahil maddi ve gayri
maddi unsurların BAYİ tarafından kullanılması, işin niteliğinin de buna
elverişli olmaması nedeniyle, BAYİ Sözleşme’nin sona ermesi halinde
portföy tazminatı, müşteri tazminatı, denkleştirme tazminatı gibi bir
tazminat talep etmeyeceğini taahhüt eder.
MADDE-21. TAZMİNAT HAKKI- CEZAİ ŞARTLAR
21.1.BAYİ, işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi, hiç ya
da gereği gibi yerine getirmemesi nedeni ile SONSERPRO’in bu nedenle
doğrudan ve dolaylı zarara uğraması halinde söz konusu zararı ilk talep
üzerine en geç 7 gün içinde nakden ve defaten tazmin etmeyi kabul beyan
ve taahhüt eder.
21.2. SONSERPRO, işbu Sözleşme kapsamı ile ilgili olarak açılacak herhangi bir
davada taraf addedilerek, dava sonucunda üçüncü şahıslara tazminat
ödemesi veya yükümlülük altına sokulması halinde, uğrayacağı her türlü
zarar nedeniyle BAYİ’ye rücu etmek hakkına sahiptir.
MADDE-22. YETKİ KAYDI ve UYGULANACAK HUKUK
İşbu Sözleşme’den dolayı taraflar arasında doğabilecek tüm
uyuşmazlıklarda Malatya Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri
yetkili olup, Türk Hukuku uygulanır.
MADDE-23. TEBLİGAT ADRESLERİ ve BİLDİRİMLER
23.1. İşbu Sözleşme kapsamında Taraflarca yazılı olarak yapılacak her türlü
bildirimler ve teslimatlar tarafların işbu Sözleşme’de belirtilmiş olan tebligat
adreslerine yapılacaktır. Taraflar belirtilmiş olan adreslerini yasal tebligat
adresleri olduğunu beyan eder, yapılacak değişiklikleri karşı tarafa derhal
ve yazılı olarak bildireceğini aksi takdirde bu adreslere yapılacak tebligat ve

bildirimler kanunen geçerli bir tebligatın ve bildirimin tüm sonuçlarını
doğuracağını kabul ederler.
MADDE-24. FİİLİ UYGULAMA
Taraflar arasında, bu Sözleşme hükümlerine aykırı biçimde fiili
uygulamaların olması, Sözleşme hükmünün zımnen veya sarih biçimde
değiştirildiği veya aksinin kararlaştırıldığı anlamına gelmez, bu şekilde
yorumlanamaz. SONSERPRO’in işbu Sözleşme'den kaynaklanan haklarını
kullanmaması, Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün SONSERPRO’ya sağlamış
olduğu haklardan vazgeçildiği açıkça ve yazılı olarak belirtilmediği sürece,
SONSERPRO ’nun sahip olduğu haktan feragat ettiği anlamını taşımaz.

