
 

 

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 
 
 
 
 
Madde 1- Taraflar; Bir yanda Reçete Art Reklam Ajansı İştiraki www.receteart.com ile diğer yanda 
.................................................................................. (bundan sonra bayi olarak anılacaktır.) aşağıdaki 
koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir.  
 
Madde 2- Sözleşmenin Konusu; Sözleşmenin konusu Reçete Art tarafından üretilen ve sunulan ürünlerle 
ilgili Bayilik verilmesidir.  
 
Madde 3- Fiyatlandırma;  
3.1 Reçete Art ürettiği ürünleri başvurulan bayilik paketinde belirtilen indirim oranı ile Bayiye verecektir.  
3.2 Bayi paketlerimizin satışını yaparken www.receteart.com sitemizdeki fiyatlardan daha düşük satış 
yapmayacaktır.  
 
Madde 4- Dosya Paylaşımı;  
4.1 Ürünlerimizi sadece bayilerimiz kendi sunucularında barındırabileceği için almış olduğu ürünü kendi 
hostinginde çalıştıran bayilere Hosting kaynaklı sorunlara destek verilmemektedir ve sitenin yedek alma 
sorumluluğu bayiye aittir.  
4.2 Satın aldığınız yazılımlarda talep edeceğiniz özel düzenlemeler ÜCRETE TABİDİR.  
4.3 Teslim edilen ürüne 1(bir) yıl yazılım kaynaklı sorunlara ücretsiz destek sağlanmaktadır. Kullanıcı 
kaynaklı yaşanan sorunlar ÜCRET DAHİLİNDE çözülmektedir.  
 
Madde 5- Rekabet Yasağı; Bayi, doğrudan veya dolaylı www.receteart.com’ daki ürünlere rakip olabilecek 
ürünlerin üretimi ile uğraşmayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını yapamaz. Bayinin 
tüzel kişi olması halinde rekabet yasağı ortakları için de geçerlidir.  
 
Madde 6- Müşterek Satış Politikalarına Uyma; Bayi, sözleşme konusu malların satışını arttırma hedefine 
yönelik olarak kendi satış politikalarını tespit edip uygulayabilir. Ürünlerin imajına ve satış ağının düzgün 
bir şekilde işlemesine zarar vermemelidir.  
 
Madde 7- Sözleşme Süresi; Sözleşme belirsiz süreli bir sözleşmedir. Reçete Art istediği zaman BAYİ’nin 
sisteme kayıtlı sms veye mail adresine bildirim yaparak sözleşmeyi sonlandırabilir. Bayi Reçete Art ile 
irtibata geçerek sözleşmeyi istediği zaman fesh edebilir. Bayi sözleşmeyi tek taraflı fesh ettiğinde içeride 
kredisi varsa iade EDİLMEZ. Bayilik süresi boyunca almış olduğu ürünler normal fiyatından hesaplanarak 
faturalandırılacaktır ve kredisi varsa kredisinden düşülecektir. Kredisi yetersizse kalan tutarı 20 iş gününde 
Reçete Art'a ödemesi gerekmektedir.  
 
Madde 8- Uyuşmazlık Halinde Etkili Mahkeme ve İcra Dairesi; Bu sözleşme ...../....../........ tarihinde 
imzalanmış olup, uyuşmazlık halinde İstanbul, Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tarafların adresleri 
aşağıda isim ve unvanları yanında yazılı olan adreslerdir. Bu adresler tarafların yasal yerleşim yeri olarak 
kabul edilir. Taraflar arasındaki her türlü ihbar ve ihtar bu adreslere yapılmakla geçerli olarak yapılmış 
sayılır. 

 
BAYİ  
Ad Soyad / Firma Adı:  
Telefon:  
Adres:  
Kaşe / İmza: 


