HİZMARK
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
Taraflar ve Tanımlar
Bir taraftan aşağıda bilgileri verilen _______________________________________ (buraya
firma ismi gelecek),
bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır,
Şirket İsim ve Ünvanı:
Yetkili Kişi:
Adresi:
Yetki Bölgesi:
Telefon Numarası:
GSM Numarası:
Faks Numarası:
E-posta adresi:
Vergi Dairesi/Numarası
diğer taraftan Emniyet evleri Mah. Yeniçeri sokak, No:24/A 34416 4. Levent - İstanbul
Tel.+90 212 264 1717 Fax.+90 212 264 22 52 e.mail : solar@hizmark.com adresinde mukim
Hizmark - Hizmet Organizasyon Marketi Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle “HİZMARK” olarak
anılacaktır ) arasında aşağıdaki sözleşme imzalanmıştır.
Ödemeler aşağıdaki TL hesabına yapılacaktır.
Banka : T.İş Bankası –Otosanayi Şb (1107) Hesap No:0778265 iban: TR480006400000111070778265
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
01) HİZMARK işbu bayilik sözleşmesinin geçerli olduğu süre boyunca BAYİ’nin ihtiyaç
duyabileceği öngörülen her türlü teknik bilgiyi ve desteği sağlayacaktır. HİZMARK, her yıl
önceden belirleyeceği tarih ve yerlerde verebileceği genel eğitim programının dışında, ayrıca
gerekli göreceği durumlarda BAYİ’ye yeni ürün ve pazarlar, sıkça karşılaşılan sorunlar ve
bunların çözümleri ile pazarlama teknikleri v.b. konularda İstanbul'da ayrı bir eğitim verecektir.
02) BAYİ, HİZMARK tarafından kendisine tam, eksiksiz ve hatasız bir şekilde teslim edilmiş
bulunan her türlü ürün ve/veya malzemeye vereceği hasarı tazmin ile yükümlüdür. Bayi montaj
ve uygulamasını kendi yaptığı sistemlerin yanlış ve hatalı kurulumundan ortaya çıkabilecek her
türlü teknik ve maddi sorunun kendi nam ve hesabına çözümüyle yükümlüdür. Bu
yükümlülüklere servis ve bakım anlaşmaları kapsamında verilen hizmetler de dahildir. Bayi bu
şekilde ortaya çıkan sorun veya sorunların çözümü ve müşteri şikayetlerinin giderilmesi için
gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra çözüm sağlayamadığı hallerde durumu telefon, faks veya
elektronik posta (e-mail) vasıtasıyla en kısa sürede HİZMARK’a bildirecektir. Bu tür
durumlarda, HİZMARK, tüm masrafı BAYİ' ye ait olmak üzere her türlü ekipman ve teknik
personel desteğinde bulunacaktır.
03) HİZMARK, ürün, sistem ve hizmetleri ile ilgili gerekli satış ve tanıtım dokümanlarını
BAYİ’ye verecektir. BAYİ bu ürün, sistem ve hizmetlerle ilgili kendi pazarlama, teşhir ve
tanıtımını, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirmeden ve HİZMARK logosunu kaldırmadan
yapabilir.
04) Bayi, HİZMARK ile yaptığı sözleşmeden doğan haklarını HİZMARK’ın yazılı onayı
olmadan başka kişilere devredemez. HİZMARK’ın yazılı onayı olmadan böyle bir devir

gerçekleşirse, BAYİ işbu sözleşme hükümlerince elde etmiş olduğu tüm hakları kaybetmiş
olacağını ve HİZMARK’ın hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın bayilik sözleşmesini tek
taraflı fesih hakkına sahip olacağını peşinen kabul ve beyan eder.
05) HİZMARK’ın BAYİ’ye vereceği fiyatlar bayinin %18 KDV hariç bayi fiyatlarıdır. KDV
oranlarında yapılacak değişiklikler aynen fiyatlara yansıtılacaktır. HİZMARK, BAYİ’ye ürün
ve servis bazında yapacağı indirim oranlarını da ayrıca bildirir.
06) Proje bedeli 250.000 USD’ nin (İkiyüzellibinAmerikanDoları) üzerinde olan projeler için
BAYİ, her türlü sistem tasarımı, montajı, uygulaması konularında HİZMARK ile ortak
çözümler üretmeye zorunludur.
07) Ürünler, kapsam ve süreleri açısından ilgili üretici firmaların sağlamış olduğu garanti
kapsamındadır. BAYİ’nin uygulama, montaj ve bu kapsamda kendi imal etmiş olduğu
diğer malzeme ve aksama ilişkin vereceği işçilik ve montaj dahil diğer garanti ve/veya
garantiler BAYİ’nin sorumluluk ve taahhüdü kapsamındadır. HİZMARK, BAYİ tarafından
verilebilecek bu garanti veya garantilerden kesinlikle sorumlu değildir.
08) BAYİ’nin talep ettiği ürün ve malzeme, HİZMARK'ın mevcut stoklarında ise İstanbul
dahilinde 5 iş günü içinde, İstanbul haricindeki illerde ise en geç 10 işgünü içinde, yurtdışından
temin gerektiğinde ise (stoklarda varsa) 30 işgününde teslim edilir. Talep edilen ürün ve
malzemeler HİZMARK stoklarında mevcut değil ise, üretici firmanın ilgili ürün ve malzemeyi
HİZMARK’a teslimatını takiben BAYİ’ye teslimat gerçekleştirilir. Bu süre üretici firmaların
teslimat şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
09) İşbu sözleşmenin geçerlilik süresi imzalanma tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
10) HİZMARK; ürün, malzeme ve hizmet fiyatları ile ve teknik özelliklerinde herhangi bir
değişiklik olması halinde BAYİ’sini bilgilendirecektir.
11) BAYİ, verilen siparişlere konu olan ürün, malzeme ve hizmetleri HİZMARK tarafından
belirlenmiş bayi toptan satış fiyat listesi (www.enerjideposu.com) üzerinden satın alır. Söz
konusu ürün, malzeme Hizmark enerji yurtiçi bayilik anlaşması ve hizmet bedelleri BAYİ
tarafından en geç 5(Beş) işgünü içinde HİZMARK’ın aşağıda belirtilen banka hesaplarına
havale eder. Teslimat, gerekli ödemelerin HİZMARK’ın banka hesaplarına intikalinden sonra
yapılacaktır.
12) Bayi kendi yetki bölgesinde yapacağı reklam ve tanıtımlarda, hem HİZMARK isim ve
ünvanını hem de kendi isim ve ünvanını birlikte kullanmak zorundadır. BAYİ kendi adına
yapacağı her türlü reklam ve tanıtım materyalini kullanmadan önce bir örneğini onay için
HİZMARK’a iletmek zorundadır.

13) BAYİ’nin HİZMARK ürün, malzeme ve hizmetlerinin gerekli tanıtımı yapabilmesi ve
bayilik anlaşmasının geçerli olması için, BAYİ adayı ilk siparişte minimum 200$ değerinde ürün
veya hizmet almalıdır. Bu ürün veya hizmetler HİZMARK ve BAYİ tarafından bölgesel ihtiyaç
doğrultusunda belirlenir ve bu ürün ve hizmetlerin bedeli HİZMARK tarafından belirlenir.
14) HİZMARK, işbu sözleşmenin imzasıyla birlikte HİZMARK tarafından hazırlanacak broşür,
kitapçık, faaliyet raporu vb. tanıtım dokümanları; web-sitesi ve Internet gibi her türlü
elektronik medyada yetkili bayi listelerine yer verebilecektir.
15) BAYİ'nin günde en az bir kez kontrol ettiği bir elektronik posta adresine sahip
olması zorunludur. HİZMARK ile BAYİ ve BAYİ ile müşteriler arasında etkin bir iletişim

sağlamasını temin için gerekli olan internet erişimi ve elektronik posta (e-mail) adresinin
temini ve kullanım şekli HİZMARK tarafından bildirilecektir.
16) BAYİ işbu sözleşmede belirtilen yetki bölgesi dışında ticari ilişkilerinden doğan bağlantıları
dolayısıyla satış yapabilir, ihaleye girebilir. BAYİ sözleşmede belirtilen kanuni ikametgahı
(Bayilik yetkisinin verildiği yer) dışında HİZMARK’ın yazılı onayı olmadan herhangi bir yerde
şube, ofis, showroom açamaz. Yetki bölgesinin ihlali halinde işbu sözleşmenin HİZMARK
tarafından tek taraflı olarak fesih hakkı saklıdır.
17) Herhangi bir uyuşmazlık olduğu takdirde BAYİ peşinen HİZMARK belge ve
dokümanlarını esas alınacağını kabul etmiştir. Uyuşmazlık sulhen çözülmediği takdirde yetkili
olan İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.
18) BAYİ’nin yetki bölgesi dahilindeki müşterilerin doğrudan HİZMARK ile temas etmesi
halinde, HİZMARK bu gibi talepleri o bölgedeki bayilerine yönlendirecektir. BAYİ bu
yönlendirmelere en geç 2 işgünü içerisinde dönüş yaparak HIZMARK’ı bilgilendirecektir.
19) İşbu sözleşmeden doğan her türlü vergi resim ve harç 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
gereğince ödenmesi gereken sözleşme Damga Pulu ve Damga Vergisi BAYİ tarafından
karşılanacaktır.
20) İşbu sözleşmenin tarafları, bilcümle anlaşmazlıklarda HUMK muvacehesinde HİZMARK’ın
kayıt ve evrakları ile resmi defterlerini yegâne esas ve delil kabul edilerek hasredildiğini beyan
ederler.
21) Taraflar işbu sözleşmeden doğacak herhangi bir ihtilaf vukuunda ISTANBUL Mahkemeleri
ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu kabul ederler.
22) BAYİ, bu anlaşmanın ekleri olarak, en son tasdik edilmiş vergi levhası örneği, BAYİ özel
kişi ise kimlik fotokopisini, bu anlaşmanın ekleri olarak teslim etmelidir. İşbu sözleşme yukarıda
belirtilen belgelerin tamamlanması ve ilk sipariş bedelinin HİZMARK hesaplarına havalesi ile
yürürlüğe girer.
23) İşbu sözleşme 23 maddeden ibaret olup
____/____/____ tarihinde 2 asıl olarak
Istanbul' da tanzim ve imza olunmuştur. HİZMARK sözleşmenin bir örneğini tasdik ederek
BAYİ' ye verir.
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