
XML BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

TARAFLAR: 

1. TEDARİKÇİ 

Ünvan: RAKER MAĞAZACILIK PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Adres: Egemenlik Mahallesi 6121 Sokak No:10/2 Bornova/İZMİR 

Vergi Dairesi / Vergi No : Hasan Tahsin V.D. / 7341499632 

 

2. BAYİ 

Unvan (*): 

Adres (*): 

Vergi Dairesi / Vergi No : 

 

Web Sitesi: 

Yetkilinin ismi ve TC kimlik no (*): 

 

1.MADDE: SATIŞ ŞARTLARI 

1. TEDARİKÇİ’NİN BAYİ’YE öneride bulunduğu satış fiyatları her ne kadar tavsiye niteliğinde de olsa, 

BAYİ ürünleri FAHİŞ FİYATLA satış yaparsa bu durum TMK m.2 Dürüstlük kuralına aykırılık ve de 

BAYİNİN sürümü artırma yükümlülüğüne aykırılık, TEDARİKÇİNİN ticari itibarına zarar teşkil 

edeceğinden; aynı şekilde tavsiye edilen satış fiyatlarından daha DÜŞÜK FİYATLA satış yaparsa haksız 

rekabete sebebiyet vereceğinden; FAHİŞ veya DÜŞÜK fiyatla ürünlerin satılması durumunda 

TEDARİKÇİ sözleşmeyi haklı olarak feshetme hakkına sahip olur. BAYİ bu durumu kabul etmiş sayılır. 

BAYİ Haklı nedenle fesih sonucu oluşacak 6. Maddede belirlenen CEZAİ ŞARTI ödeme yükümlülüğü 

altına girip ödeme yapmaması durumunda bu konuyla alakalı İZMİR İcra Daireleri ve Mahkemeleri 

yetkilidir. 

2. BAYİ, TEDARİKÇİ’NİN RAKERPLUS ayakkabı markalı ürünlerini TEDARİKÇİ’nin yazılı izni olmaksızın 

online pazar yerleri (kendi sitelerinden hariç pazar yerlerinde, Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, 

Amazon, Çiçek Sepeti, N11 vb,) satışa sunamaz. Yada başka bir websitesine tedarikçi olarak 

gönderemez. BAYİ bu kuralı ihlal ettiği durumda TEDARİKÇİ işbu sözleşmeyi haklı nedenle feshedip, 

Türk Ticaret Kanunu madde 56 gereğince maddi ve manevi tazminatının BAYİ ’den karşılanması ve de 

sözleşmede belirlenen CEZAİ ŞARTIN yerine  getirilmesini talep etme hakkına sahip olup, zararların ve 

cezai şartın yerine getirilmemesi durumunda konuyla alakalı İZMİR İcra Daireleri ve Mahkemeleri 

yetkilidir. 

3. TEDARİKÇİ ürünlerine ait yayınlamış olduğu toptan ve tavsiye edilen perakende fiyat listelerini 

günün şartlarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak BAYİ’ye danışmaksızın değiştirme hakkını elinde 

tutar. 



4. BAYİ, TEDARİKÇİ’NİN bilgisi ve onayı olmadan, almış olduğu XML Bayiliği (Dijital Bayilik) 3. bir firma 

ile paylaşamaz. Bayinin bu hükme aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi halinde BAYİ’ye ürün 

verilmemesi, sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi ve bunun sonucu oluşan cezai şartı ödeme, 

ürün iadesi gibi öngörülecek yaptırımların biri veya tamamı uygulanacaktır. 

5. BAYİ sözleşme konusu ürünleri bu sözleşmede belirtilen web sitesi dışında hiçbir websitesinde 

satamaz, sattıramaz. BAYİ sözleşme konusu ürünleri toptan olarak diğer BAYİ’lere veya üçüncü 

şahıslara satamaz, teşhir ettiremez. Satılır ve teşhir edilirse cezai yaptırıma maruz kalır.  

6. BAYİ satışlarında garanti belgesi, tanıtım ve kullanma kılavuzu ve Tüketici yasaları ile ilgili özellikle 

ayıpsız teslim vb. gibi yasal düzenlemelere uygun hareketle yükümlüdür. 

7. TEDARİKÇİ, kendi ticari faaliyet, kapasite ve imkânları çerçevesinde, BAYİ’nin siparişlerini 

karşılamak için çaba gösterecektir. Ancak, savaş, iç karışıklık, ulaşım şartlarının elverişli olmaması, 

yolların kapanması, ithalattaki gecikme veya kesilmeler, trafiğin kesilmesi veya aksaması, nakliye 

aracının kaza veya arıza yapması, grev, lokavt, resmi makamların talimat veya sınırlamaları, üretimde 

meydana gelen aksamalar, hammadde veya malzemelerin temin edilememesi, ürün stoklarının 

kalmaması, TEDARİKÇİ tesislerindeki teknik nedenlerden dolayı tedarikte meydana gelecek aksamalar 

ve bunlara benzer olağan veya olağanüstü nedenler ile her türlü ekonomik sebeplerden dolayı, 

TEDARİKÇİ, siparişleri karşılayamaz ise, BAYİ, TEDARİKÇİ ‘ye karşı tüketiciden kaynaklı talep dahi olsa 

herhangi bir zarar, ziyan ve tazminat talebinde bulunmamayı, bunlardan ötürü herhangi bir 

sorumluluk yüklememeyi kabul ve taahhüt eder. Bu çerçevede, TEDARİKÇİ, BAYİ’nin sipariş verdiği 

Ürün’ün, genel olarak, kararlaştırılan teslim zamanlarında BAYİ’ye teslim edilmemesinden, sipariş 

sonrasında ürünün tasarım ve teknik özelliklerinin değiştirilmesinden veya bir kısım özelliklerinin iptal 

edilmesinden sorumlu değildir. BAYİ, ürünün zamanında teslim edilmediğini veya tasarım ya da teknik 

özelliklerinin değiştirildiğini ileri sürerek sipariş verdiği Ürün’ü satın almaktan veya tesellümden 

imtina edemez. 

2.MADDE: ÜRÜN’ÜN VE MARKASI’NIN KORUNMASI – HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ 

1. BAYİ, arızalı ve ayıplı Ürünler’i TEDARİKÇİ’nin ticari itibarına zarar verebilecek tarzda satmamayı 

eğer arıza veya ayıp var ise bunları TEDARİKÇİ’ye bir an önce bildirip değişiminin sağlanarak satışa 

sunulmasına özen göstermelidir. 

2. BAYİ, Ürün’ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya TEDARİKÇİ adına, Müşterilerine 

veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü sorumluluk BAYİ’ye ait olup, 

TEDARİKÇİ ‘nin bu nedenden uğrayacağı zararlar için BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. 

3. BAYİ, TEDARİKÇİ’nin yazılı iznini almaksızın, RAKERPLUS Markasını ve sair ŞİRKET tanıtım işaretlerini 

hiç bir şekilde kullanamaz. BAYİ, Ürün’ü ve Ürün’ün ve TEDARİKÇİ’nin Marka ve sair tanıtım 

işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, aynı veya benzerlerini 

üretemez/ürettiremez, satamaz/sattıramaz. 

4. BAYİ, üçüncü kişilerin Ürün’ü veya 3. Maddede belirtilen markaları taklit ettiklerini veya diğer bir 

surette tecavüzde bulunduklarını ya da haksız olarak kullandıklarını öğrendiği takdirde durumu derhal 

TEDARİKÇİ’ye bildirmek, TEDARİKÇİ’nin bu konuda vereceği talimata göre hareket etmek ve markaya 

tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için gerekli her türlü işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür. 

5. BAYİ, RAKERPLUS Markasının şöhretini ve TEDARİKÇİ ‘nin ticari itibarını koruyup güçlendirecek 

tarzda hareket etmek ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan ve ticari ahlaka uygun 

olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür 



3.MADDE: İŞLEYİŞ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR 

1. BAYİ, bu Sözleşme’nin akdedilmesinden sonra ortaklık yapısında ve imza yetkililerinde meydana 

gelebilecek her türlü değişikliği, derhal TEDARİKÇİ’ye bildirmek ve yeni imza sirkülerini TEDARİKÇİ’ye 

vermekle yükümlüdür. Bu tür değişikliğin ilan edilmiş olması BAYİ’nin söz konusu bildirim ve tevdi 

yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamına gelmez. 

2. BAYİ ürünleri sözleşme sonunda belirtilen şekilde teslim almak durumundadır. TEDARİKÇİ, BAYİ’ye 

sözleşmede belirlenen teslim şekline göre bayi üyeliği açacak ve BAYİ sistem üzerinden bayilik 

fiyatlarıyla alışveriş yapacaktır.  Ürünlerin iki türlü teslim şekli mevcuttur. MAĞAZADAN TESLİM teslim 

şeklini seçen BAYİ’ler ürünleri sistemde sipariş oluşturup kredi kartı ya da havale ile ödemesini 

tamamlayıp, nakit olarak da mağazaya geldiğinde ödemesini yaparak TEDARİKÇİ’nin sözleşmede 

belirtilen adresinden teslim almak sorumluluğundadır. KARGO İLE TESLİM seçeneğini belirleyen 

BAYİ’ler ürünlerini sistemde sipariş oluşturup kredi kartı ya da havale ile ödemesini tamamlayıp 

ürünlerini sözleşmede belirttikleri adreste teslim almak sorumluluğundadır. TEDARİKÇİ, BAYİ adına 

asıl kullanıcıya ürün kargolamayacaktır.  

3. BAYİ ürünleri TEDARİKÇİ’nin belirlediği bayi satış fiyatları üzerinden TEDARİKÇİ’den MAĞAZADAN 

TESLİM teslim şeklinde veya tedarikçinin belirlediği kargo firması ile KARGO İLE TESLİM şeklinde satın 

alacaktır. 

4.MADDE: SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

1. Bu Sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihten itibaren her senenin 31 ARALIK (yılbaşı) tarihine kadar 

geçerli olup ancak aşağıdaki hükümler uyarınca sona ermediği ve taraflardan her hangi biri, Sözleşme 

süresinin sona ermesinden en az bir (1) ay önce, diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme’yi 

sona erdirdiğini bildirmediği taktirde, Sözleşme’nin süresi kendiliğinden diğer senenin 31 ARALIK 

(yılbaşı) tarihine kadar uzayacaktır. İşbu sözleşme toplamda 5 yıl için geçerli olup BAYİ’nin bu 

Sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya aykırı davranması ya da Sözleşme ile 

yükümlendiği edim ve taahhütlerinden her hangi birisini yerine getirmemesi halinde, TEDARİKÇİ bu 

Sözleşme’yi herhangi bir ihbar öneline uymaksızın derhal tek taraflı olarak feshedebilir. Bu takdirde 

TEDARİKÇİ, Sözleşme’ye uyulmamasından veya ihlal edilmesinden doğacak her türlü maddi-manevi, 

müsbet-menfi zarar, ziyan ve kayıplarını, madde 6’da belirlenen cezai şartı BAYİ’ye tazmin ettirmek 

hakkını haizdir. 

5.MADDE: SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER 

Sözleşme’nin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde, BAYİ’nin bayilik ile ilgili her türlü hak ve 

yetkileri de sona ermiş olduğundan aşağıda yazılı hükümler uygulanır: 

1. BAYİ’ye fesih anında işbu sözleşme gereği TEDARİKÇİ tarafından satılmış mevcut stok mal 

bulunuyorsa TEDARİKÇİ bunların fesihten sonra tamamı satılıncaya kadar satışına izin verebileceği gibi 

bu ürünlerin İADE masraflarının da karşılanarak İADESİNİ talep edebilir. 

2. BAYİ, yed’inde veya kontrolü altında bulunan Ürünler’in bir listesini derhal TEDARİKÇİ’ye 

verecektir. TEDARİKÇİ, söz konusu listede yazılı Ürünler’in, kısmen veya tamamen, mutabık kalınacak 

fiyattan (BAYİ’ce ödenmiş olması kaydı ile TEDARİKÇİ’den ilgili alış fiyatlarından fazla olmamak kaydı 

ile) satın alınmasına veya yazılı olarak göstereceği kişiye satılmasına ya da masrafların karşılanarak 

TEDARİKÇİ’ye iadesine karar verebilir. BAYİ, TEDARİKÇİ’nin bu konudaki kararına uymayı kabul 

etmiştir 



3. BAYİ, Ürün’e veya TEDARİKÇİ’ye ait olan ya da Ürün’e veya TEDARİKÇİ’ye özgü olan her türlü Marka 

ve diğer tanıtım işaretlerini, resimlerini, levhalarını, logolarını ve dekorasyonu derhal kaldırmayı ve 

bunları TEDARİKÇİye iade veya tamamen hiç bir şekilde kullanmamayı taahhüt ile bu taahhüdüne 

uymamasından ötürü TEDARİKÇİ’nin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı ilk talebinde tazmin etmeyi 

kabul etmiştir. 

4. Sözleşme her ne sebeple fesih olursa olsun, TEDARİKÇİ tarafından bayiye verilen her türlü 

desteklerin aynen nakden karşılığı sözleşmenin feshinden sonra bayilikçe karşılanır aksi halde bu 

tuturlar için TEDARİKÇİ tarafından yetkili mahkemelere başvuru yapılır. 

6.MADDE: SÖZLEŞMENİN HAKLI NEDENLE SONA ERMESİ DURUMUNDA UYGULANACAK CEZAİ ŞART  

TEDARİKÇİ işbu sözleşmeyi haklı bir nedenle feshettiği durumda BAYİ cezai şart olarak TEDARİKÇİ’nin 

BAYİ’ye kestiği faturanın %30 ‘nu ödeme yükümlülüğü ve de TEDARİKÇİ talep ettiği durumda elinde 

kalan TEDARİKÇİ’ye ait ürünleri teslim masraflarının da karşılanarak TEDARİKÇİ’ye İADE edilmesi 

yükümlülüğü altına girecektir.  

 

 

 

…./…/…….           

 

                                                                                                                          

TEDARİKÇİ 

(Yetkili imzalar, kaşe) 

BAYİ 

 MAĞAZADAN  TESLİM 

  KARGO İLE TESLİM 

(Yetkili imzalar, kaşe) 


