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            BAYİLİK ve B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 
 
Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8  Beykoz/İstanbul adresinde 

mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  adresinde mukim 
…………………………………………………………………..…………………………………………..…… arasında kararlaştırılmış, 
düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. 

MADDE 1 : TANIMLAR 
Bu sözleşmede ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ bundan böyle ÖNCÜ olarak, ÖNCÜ ile birlikte BAYİ’ nin 

bulunduğu bölgede ÖNCÜ nün yetkilendirdiği, ÖNCÜ adına ÖNCÜ’nün ürünleri için pazarlama ve satış 
faaliyetlerinde bulunan firma ANA BAYİ olarak, ÖNCÜ den ürün veya hizmet alımı yapan  
………………………………………………………………………………… bundan böyle BAYİ olarak, ÖNCÜ ’nün internet üzerinde 
http://www.oncuguvenlik.com.tr adresinden ve ileride duyurulabilecek diğer web adreslerinden erişilebilen 
internet sayfaları, E-TİCARET, BAYİ ‘nin ÖNCÜ den aldığı ürün/ürünler ve hizmetleri satacağı, satmış olacağı 
kişi veya kurumlar MÜŞTERİ, olarak anılacaktır. 

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN  KONUSU 
İşbu sözleşme, ÖNCÜ tarafından satışa sunulan her türlü görüntü kayıt, nakil, analiz sistemlerinin, 

kameraların, geçiş kontrol sistemlerinin cihazlarının, alarm sistemlerinin cihazlarının, aksesuarlarının, 
yazılımlarının, ağ teknolojisi cihazlarının, kontrol ve denetim yazılımlarının, sunucuların, iş istasyonlarının, 
bilgisayar tabanlı otomasyon ürünlerinin ve henüz bu sözleşmede konu edilemeyen fakat daha sonra fiyat 
listelerinde yayınlanacak cihaz gruplarının ÖNCÜ ’den veya E-TİCARET satış kanalı üzerinden temin edilmesi, 
pazarlanması, satılması, montajının yapılması, hizmetlerinin sağlanması koşullarını, E-TİCARET internet satış 
kanalının BAYİ kullanımı kurallarını ve karşılıklı yükümlülükleri belirler. 

MADDE 3 : GENEL KOŞULLAR 
a) BAYİ ‘ye, ÖNCÜ ‘nün belirleyeceği bir “Müşteri Kodu”, E-TİCARET sistemi üzerinde her türlü kullanıcı 

işlemini yapmaya yetkili “Ana Kullanıcı Adı” ve bir “Ana Kullanıcı Şifre” si verilir. “Ana Kullanıcı adı” ve 
“Ana Kullanıcı Şifresi” ÖNCÜ tarafından üretilir. ÖNCÜ, şifre kullanımından doğacak problemlerden 
kesinlikle sorumlu değildir. 

b) “Müşteri Kodu“ her bayi için farklıdır ve aynı “Müşteri Kodu” iki farklı BAYİ ‘ye verilmez. 
c) BAYİ, isterse değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Adları” üretebilir ve şirketi içinde yetki vermek istediği 

kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu kişilere yaptırabilir. BAYİ, bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu 
kişilerin yapacakları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. 

d) BAYİ 'nin E-TİCARET üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Müşteri Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre 
sini girmesi gereklidir. 

MADDE 4 : BAYİ ‘NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
a) BAYİ, yetkilendirilmiş olduğu anlaşmalar kapsamındaki sorumluluklarını, yerine getirebilmek için gereken 

yetişmiş, uygun teknik bilgiye sahip, idari ve satış personellerini istihdam etmek zorundadır. 
b) BAYİ, faaliyetlerini yerine getirirken yapacağı tüm masrafları (işyeri kirası-tanımı ve seyahat harcamalarını, 

personel giderlerini, reklam panolarını vs.) kendisi karşılayacaktır. 
c) BAYİ, montajını yapmış olduğu cihazların tümünü eksiksiz ve temiz bir işçilikle, montaj talimatlarına uygun 

olarak monte etmekle ve gereken kalite kontrolünü sağlamakla yükümlüdür.  
d) BAYİ, sorumluluklarını, gereği gibi yerine getirememesi nedeniyle ÖNCÜ ’yü, 3.kişi ve kurumlar karşısında 

zor durumda bırakması veya personelinin yüz kızartıcı suçları ile ticari usul ve adetlere uygun olmayan 
davranışlarının tespit edilmesi durumunda, bu ve bağlı olan sözleşmeler ÖNCÜ tarafından tek taraflı olarak 
fesh edilebilir. Böyle bir durumda, BAYİ, sebep olduğu ÖNCÜ ’nün ve ÖNCÜ ’nün ilişkide bulunduğu diğer 
ANA BAYİ ve BAYİ ’lerinin uğradığı maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

e) BAYİ, bölgesinde faaliyetlerde bulunan ANA BAYİ ve ÖNCÜ ile ticari etik kurallara uygun olarak işbirliği 
yapmalıdır.  
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f) BAYİ, kendisine aktarılan dokümanlar ve edindiği özel bilgiler nedeniyle gerek ticari örf adet, gerekse 
kanuni vecibeler içerisinde ÖNCÜ ’nün sırlarını ve her türlü anlaşma bilgisini saklamak ve gizli tutmak 
zorundadır. 

g) BAYİ, bu sözleşme ile sahip ve sorumlu olduğu vazife, sorumluluklarını ve haklarını başkasına veya kuracağı 
herhangi bir ortaklığa veya 3.kişi ve kurumlara devredemez. ÖNCÜ 'ye olan borç veya alacaklarını ÖNCÜ’ 
nün izni dışında devir ve temlik edemez.  

h) BAYİ, ürün alımlarında ANA BAYİ ve ÖNCÜ arasında dilediği birini tercih etme hakkına sahiptir. 
i) ÖNCÜ, BAYİ nin kendi yetkili olduğu bölgede kendi satışını artırmak amacıyla yapacağı kampanyalara, 

reklam çalışmalarına, tanıtım çalışmalarına, yerel fuar vb. PR çalışmalarına uygun gördüğü ölçüde yardımcı 
olacaktır. 

j) ÖNCÜ, BAYİ ‘nin teknik ya da satış amaçlı yardım talebini uygun görür ise personel yardımı yapacak, bu 
yardım için ücret talebinde bulunmayacak, ilgili personelin yol ve iaşe giderleri, konaklama giderleri, yeme 
içme giderleri BAYİ tarafından karşılanacaktır.  

k) ÖNCÜ, Satış destek eğitimleri, Teknik destek eğitimleri, tanıtım ve bilgilendirme eğitimleri yapmaktadır. 
BAYİ bu eğitimlerden dilediği eğitime katılıp katılmamakta serbesttir. BAYİ den katılmak istediği bu tip 
çalışmalar içinden bazıları için eğitimden önce onay almak şartı ile eğitim bedeli katkı payı talep edilebilir. 
BAYİ, E-TİCARET sistemini kullanımı sırasında; 

a) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) 
durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait 
olmasını, bu hallerde her hangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak sözleşmenin fesih 
edilebileceğini, 

b) E-TİCARET 'e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve şifrelerin 
güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin BAYİ adına yapıldığı ve 
bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini, 

c) ÖNCÜ’nün yazılı izni olmadan ÖNCÜ adına tescilli marka ve logoların hiçbirini kullanamayacağını, E-
TİCARET’te kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının ÖNCÜ’ye ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki 
her türlü bilginin ÖNCÜ’nün yazılı izni olmadan çoğaltılıp dağıtılmayacağını, 

d) İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, E-TİCARET ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik 
bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ÖNCÜ ’nün bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamayacağını, 

e) Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ÖNCÜ ‘nün sorumlu 
olmayacağını, 

f) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü ÖNCÜ ’nün sorumlu 
olmayacağını, 

g) E-TİCARET servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile 
kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer 
kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği 
zararlardan dolayı ÖNCÜ ‘den tazminat talep etmemeyi, 

h)  “Ana kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin 
sorumlu olduğunu , 

i) Sistem üzerindeki satın alma işlemini ÖNCÜ ’nün belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış esaslarına 
uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı aracılığı ile veya nakit olarak yapmak zorunda 
olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, 

j) Diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet yaratacak şekilde davranmamayı onların iletişimini 
engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın E-TİCARET ortamında gösterilen stokları rezerve etmemeyi, 

k) başka kullanıcılara ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi, postalanması yasak mesajları 
postalamamayı, 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 ve 
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kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve ÖNCÜ’nün sorumluluğu bulunmadığını, böylesi durumlarda 
ÖNCÜ’nün tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih edebileceğini, kabul eder. 

MADDE 5 : ÖNCÜ ‘NÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
a) ÖNCÜ herhangi bir zamanda E-TİCARET sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen 

durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ÖNCÜ ‘nün, 
E-TİCARET 'in üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

b) BAYİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun ÖNCÜ BAYİLİK ve E-TİCARET 
kullanım Sözleşmesini imzalayıp, kaşeleyip ÖNCÜ 'ye göndermesinden sonra “Ana Kullanıcı Adı” ve “Ana 
Kullanıcı Şifresi” ÖNCÜ tarafından bayinin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna elektronik posta ile 
gönderilir. ÖNCÜ, sözleşmeyi imzalamış olan bayilerinin ya da sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre 
kullanmaya başlamış olan bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını hiçbir 
ihtar ve ihbarda bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. 

c) ÖNCÜ, E-TİCARET servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde 
edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt 
etmez. 

d) ÖNCÜ, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge yazılım, tasarım, grafik vb. Eserlerin mülkiyet 
ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. 

a) ÖNCÜ ‘nün, E-TİCARET üzerinden yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır, ürünleri E-TİCARET üzerinde 
teşhir etmesiyle stokta bulunduğunu taahhüt etmiş olmaz. ÖNCÜ, stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını 
yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını BAYİ hesabına iade edebilir.  

b) ÖNCÜ, BAYİ 'nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, 
tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 

c) E-TİCARET 'de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü ÖNCÜ 'ye aittir. 
Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde ÖNCÜ hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı 
yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını BAYİ hesabına iade edebilir. 

d) ÖNCÜ, BAYİ 'nin E-TİCARET ‘den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. BAYİ, geçiş yapacağı sitelerin 
içeriğinden ÖNCÜ ’nün sorumlu olmadığını kabul eder. 

e) ÖNCÜ, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında 
değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde 
BAYİ 'nin hizmetlerden yararlanabilmesi için E-TİCARET ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında 
duyurulacak sözleşme değişiklikleri ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak 
değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onay verilmez ise BAYİ 'nin erişimi “onay” verilene 
kadar askıya alınabilecektir. 

f) ÖNCÜ, E-TİCARET ‘in üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma 
dönüştürülebilir. ÖNCÜ, E-TİCARET ‘de ilave servisler açabilir, bazı servisleri kısmen veya tamamen 
değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

g) ÖNCÜ, E-TİCARET ‘in sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım 
zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar. 

h) ÖNCÜ, E-TİCARET ‘de yer alan birçok bilginin ÖNCÜ ‘nün dışındaki kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu 
bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için 
gereken azami çabayı gösterir. 

MADDE 6 : FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI 
a) Sözleşme kapsamındaki her türlü malzeme ve işçilik ücretleri için ÖNCÜ 'nün yayınladığı fiyat listeleri 

kullanılacaktır. 
b) BAYİ kendi satışlarında ÖNCÜ ’nün yayınlamış olduğu fiyat listesinde tavsiye edilen perakende fiyatlara 

azami ölçülerde uyacaktır. Amerikan Doları para birimi cinsinden belirlenmiş fiyat listesinde yerel para 
birimi hesaplamasında kullanılmak üzere, döviz kuru olarak satışın yapıldığı güne ait serbest piyasa döviz 
satış kuru kabul edilecektir. Kredili Cari hesap çalışılması durumunda Cari hesap USD (Amerikan Doları 
para birimi üzerinden takip edilecek ve dönem sonlarında faturalaşılarak veya dekontlaştırılarak hesap 
değerlemesi yapılacaktır. Oluşan KDV müşteri cari hesabına borç olarak kaydedilecektir.  

c) BAYİ, MÜŞTERİ lerle arasındaki fiyat değerlendirme ve ayrımı konularında ticari etik değerlere uygun 
hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder. Gereken hizmet ve fiyat dengesini korumakla sorumludur.  
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d) BAYİ, ÖNCÜ’ye olan borçlarını zamanında ifa edeceğini, ödemelerini vadesinde yapmadığı takdirde ayrıca 
bir bildirime veya temerrüt şartlarını oluşturmaya gerek kalmaksızın ödemenin geciktiği her gün için vade 
tarihinden itibaren aylık %2 üzerinden hesaplanacak vade farkı ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İhtirazi 
kayıt ileri sürülmesine gerek kalmaksızın BAYİ tarafından yapılacak ödemeler öncelikle temerrüt faizine ve 
vade farkına mahsup edilecektir.  

e) BAYİ, ÖNCÜ’ye olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden kaynaklanan 
borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, bütün borçlarının muaccel olacağını ve 
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede nakden ve defaten ödeyeceğini, 
ÖNCÜ’nün mevcut teminatlardan bunları derhal mahsup etme yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. 

MADDE 7 : TEMİNAT 
BAYİ vadeli olarak çalışmayı talep ediyorsa vadeli çalışacağı tutar kadar teminat senedi, çeki veya banka 

teminat mektubu veya birinci dereceden gayrimenkul ipoteği verecektir. Teminat biçimini belirleme ve kabul 
edip etmeme hakkı tamamen ÖNCÜ ‘ye aittir. 

MADDE 8 : KREDİ KARTI KULLANIMI 
BAYİ, E-TİCARET üzerinden kullanacağı Sanal POS işlemindeki kredi kartı ödeme talimatını eksiksiz 

doldurmayı ve ekinde istenen belgeleri tam ve gerçeğe uygun olarak vermeyi kabul eder. BAYİ, istenilen 
evrakların ÖNCÜ’ye verilmemesinden veya eksik veya gerçeğe aykırı verilmesinden dolayı doğacak her türlü 
zarardan sorumlu olacağını kabul eder. BAYİ cari hesabına alacak kaydedilecek her türlü kredi kartı 
ödemelerinde ÖNCÜ’nün bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemeleri, ÖNCÜ’ye ÖNCÜ’nün belirlediği 
para biriminden ödemeyi taahhüt eder. BAYİ tarafından satışa konu malın bedelinin süresinde ödenmemesi 
veya sözleşmenin sona ermesi halinde BAYİ ’nin ayrıca bir talimatına gerek kalmaksızın ÖNCÜ tarafından 
bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle 
tahsil edilir. Bu itirazda bulunulamayacağı bulunulması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağını BAYİ peşinen 
kabul ve taahhüt eder.  

MADDE 9 : VERGİLENDİRME 
ÖNCÜ ’nün E-TİCARET üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye'de mevcut Vergi Kanunlarına 

göre vergilendirilir. Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan 
işlemler ÖNCÜ ’nün sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. 

MADDE 10 : ÜRÜN TESLİMATI 
a) ÖNCÜ sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek BAYİ lerine teslim eder. Ancak ÖNCÜ dışında veya 

ÖNCÜ ’nün bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz. ÖNCÜ verilen siparişlerde 
malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir. 

b) ÖNCÜ bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin dağıtım alt 
yapılarını kullanabilir. Hangi dağıtım şeklinin kullanılacağı ÖNCÜ ‘nün tasarrufundadır ve BAYİ 'ye önceden 
genel çerçevesi belirtilmek koşuluyla değiştirilebilir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde BAYİ 
sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise BAYİ ‘ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. BAYİ üç 
gün içinde aradığı takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. BAYİ üç gün içinde 
aramadığı takdirde, ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti BAYİ 'nin cari 
hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel tahsil 
edilecektir. Ürün nakliyesini ÖNCÜ ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma 
koşulları ilgili kargo şirketi tarafından belirlenir. ÖNCÜ den BAYİ ‘ye gönderilen ürün/ürünlerin kargo 
giderleri (ÖNCÜ anlaşmalı kargo şirketi) BAYİ tarafından ödenecektir. Eğer bu gider ÖNCÜ tarafından 
ödenmiş ise BAYİ ye fatura edilecektir. BAYİ den ÖNCÜ ye gönderilen arızalı ürün/ürünlerin kargo giderleri 
ÖNCÜ ‘nün anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile gönderilmesi şartıyla (iade edilenler hariç) ÖNCÜ tarafından 
ödenecektir. 

c) BAYİ, Mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin 
kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları takdirde 
ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini bildiğini kabul eder. BAYİ, Ürün bir başka şahıs tarafından 
teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair BAYİ 'ye ait antetli kağıda 
imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz etmesi ve teslimat belgesini teslim 
almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün 
teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder. 

mailto:info@oncuguvenlik.com


5    (R7) 

ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
Kavacık mah. Yayabeyi Sokak. No8 Kavacık-Beykoz  Tel: 0.216.537 01 23 Fax: 0.216.537 01 26  info@oncuguvenlik.com 

MADDE 11 : ÜRÜN İADESİ 
BAYİ ‘nin ürünü/ürünleri kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden 

itibaren yasal süreleri içinde iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve ilgili mevzuat 
uyarınca iade ettiği ürünler, ÖNCÜ tarafından geri alınacaktır. Herhangi bir ayıp içermeyen malın BAYİ 
tarafından geriye iade edilmesinde malı geriye alıp almamak ÖNCÜ ’nün yetkisinde olup iade gününde, malın 
satış bedelinde bir düşüş olmuş ise ÖNCÜ dilerse iade alım bedelini düşürebilir. Ürün iadesine ilişkin prosedür 
E-TİCARET ’te yayınlanır ve BAYİ bu prosedüre uyar. BAYİ bu düzenlemenin aksine farklı bir prosedür 
uygulayamaz. 

MADDE 12 : SATIŞ SONRASI HİZMETLER 
Aksi belirtilmedikçe ÖNCÜ tarafından satışa sunulan cihazlar imalat hatalarına karşı satış tarihinden 

itibaren 2 yıl garantilidir. 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak düzenlenen trkgm-95/116-177 sayılı 
tebliğ uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel 
Müdürlüğünün belirleyeceği tüm hizmetleri BAYİ, MÜŞTERİYE vermek zorundadır. BAYİ’nin, 4077 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. 

MADDE 13 : KAYITLARIN  GEÇERLİLİĞİ 
BAYİ bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda ÖNCÜ defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş, ve 

bilgisayar kayıtlarının HUMK287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini 
ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne 
uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MADDE 14 : GİZLİLİK 
BAYİ, ÖNCÜ adına bildirim ve taahhütte bulunamaz. BAYİ, sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne 

sebeple olursa olsun sona ermesinden sonraki bir yıllık süre içerisinde http://www.oncuguvenlik.com.tr sitesi 
ve benzer durumda olabilecek diğer ÖNCÜ iştiraki siteler ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi 
veya kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. ÖNCÜ, BAYİ 'nin bu bilgileri üçüncü kişi veya kuruluşlara 
verildiğinin tespiti halinde, işbu sözleşmeyi derhal feshedeceğini, BAYİ bu konuda ÖNCÜ 'nün uğrayacağı bütün 
zararları tazmin edeceğini kabul eder. BAYİ, kendisine aktarılan dokümanlar ve edindiği özel bilgiler nedeniyle 
gerek ticari örf adet, gerekse kanuni vecibeler içerisinde ÖNCÜ ’nün sırlarını ve her türlü anlaşma bilgisini 
saklamak ve gizli tutmak zorundadır. 

BAYİ, bu sözleşme ile sahip ve sorumlu olduğu vazife, sorumluluklarını ve haklarını başkasına veya 
kuracağı herhangi bir ortaklığa veya 3.kişi ve kurumlara devredemez. ÖNCÜ 'ye olan borç veya alacaklarını 
devir ve temlik edemez. BAYİ, ÖNCÜ 'den habersiz, başka bir BAYİ ’ye  ürün satışı veya hizmeti veremez. 

MADDE 15 : UYGULANACAK  HÜKÜMLER 
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm 

bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacak olup bu sözleşme 
kapsamında BAYİ 4077 sayılı yasada nitelenen tüketici olarak adlandırılamaz ve tüketici haklarından 
yararlanamaz. İşbu sözleşmeye göre yapılan satışlar BAYİ ‘nin ticarete konu malı bizzat hükümlere tabi olup, 
işbu sözleşmeye göre yapılan satışlarda 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda (ve onu 
değiştiren kanunlar) yer alan kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satış ve abonelik sözleşmesine ilişkin 
hükümleri uygulanamaz. ÖNCÜ ‘nün ilgili web sitesinde bilgilendirme amacı ile yapmış olduğu tanıtımlar bu 
malın niteliğine ilişkin taahhüt anlamına gelmeyeceğini BAYİ peşinen kabul eder. Taraflar arasında sözleşmenin 
uygulamasından doğacak ihtilafların hal mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri olacaktır.  

MADDE 16 : YÜRÜRLÜLÜK 
ÖNCÜ BAYİLİK VE B2B E-TİCARET Kullanım Sözleşmesi, Ek-1'de bulunan başvuru formunun 

doldurulması ve sözleşmenin imzalanmasından itibaren yürürlüğe girer ve süresiz olarak geçerlidir.   
MADDE 17 : SÖZLEŞMENİN  FESHİ 

İşbu sözleşme BAYİ 'nin sözleşme şartlarından herhangi birine uymaması durumunda ÖNCÜ 'nün 
konuya ilişkin maddi zarar ve ziyanı tazmin için başvuracağı yasal hakları saklı kalmak kaydı ile tek taraflı olarak 
fesh edilebilir. Bu durumda ÖNCÜ teminatları işleme koyma hakkına sahiptir. 

Bu anlaşma herhangi bir şekilde fesh edildiği takdirde BAYİ kendisinde bulunan mülkiyeti ÖNCÜ ’ye ait 
her türlü cihaz, malzeme, pano, tabela v.s. malzemeyi, ürünü yada cihazı bir ay içinde bedelsiz ÖNCÜ 'ye iade 
edecek, ÖNCÜ ile ilgili her türlü bilgi ve sırları saklayacaktır. BAYİ, bu ve buna benzer gizlilik maddelerine aykırı 
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hareket edilmesi durumunda ÖNCÜ ’nün ve ÖNCÜ ’nün ilişkide bulunduğu diğer ANA BAYİ ve BAYİ ’lerinin 
uğradığı her tür maddi ve manevi zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

ÖNCÜ İşbu sözleşmeyi herhangi bir yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak dilediği zaman sona 
erdirebilir. Ancak BAYİ tarafından sözleşmenin fesih edilmesi istenmesi halinde 60 gün önceden yazılı olarak 
bildirim koşuluyla bu sözleşme sona erdirilebilir. Sözleşmenin erdirilebilmesi için BAYİ ‘nin alışveriş riskinin 
tamamen bitmiş olması, cari borcunun veya alacağının kalmamış olması gerekmektedir. Aksi durumlarda bu 
sözleşme, fesih talebi, usulüne uygun olarak yapılmış olsa bile, gereken ödeme ve risk şartları yerine gelene 
kadar devam eder.  

MADDE 18 : TEBLİGAT  VE BİLDİRİM 
Bu sözleşmede yazılı olan adreslerin değiştirildiği noter aracılığı ile bildirilmedikçe bu adreslere 

yapılacak her türlü gönderi ve bildirim, tebligat olarak tebliğ edilmiş olarak geçerli sayılacaktır. 
 

Işbu sözleşme 18 (onsekiz) maddeden ve 2 (iki) nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte 
taraflarca okunarak………./……../………..tarihinde müştereken imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiştir. 

 
 
Şirket : _________________________________       ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ A.Ş.  
Yetkili : _________________________________ 

 
Imza ve Kaşe: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekler: 
Ek-1 ÖNCÜ BAYİLİK VE B2B E-TİCARET BAYİ Başvuru formu 
Ek-2 BAYİ İmza sirküleri  
Ek-4 BAYİ Ticaret Sicil Gazetesi 
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EK-1 

 
 

ÖNCÜ BAYİLİK VE B2B E-TİCARET 
Başvuru Formu 

 
 
 
 
 

Kuruluş Bilgileri 
 

Ticari Ünvanı  : ____________________________________________________________ 
 

Yetkili   : ____________________________________________________________ 
 
 

Telefon  : 0 ( _______ ) _______________________      Fax: ________________ 
 

Fatura Adresi  : ____________________________________________________________ 
 

   : ____________________________________________________________ 
 

Posta Kodu  : ____________ Şehir:_______________ 
 

Vergi Dairesi  : _________________________________ 
 

Vergi No  : _________________________________ 
 
 
 

Başvuru Yapan Kişi Bilgileri 
 

Adı Soyadı  : ____________________________________________________________ 
 

Görevi   : ____________________________________________________________ 
 

E-Mail   : ____________________________________________________ 
 

Tarih   : _____/____/_______ 
 
 
 

Yukarıdaki bilgilerin tamamen doğru olduğunu, eksik belge var ise tamamlamayı, eksik yada 
yanlışlıklardan sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim.  

 
 
Ad Soyad : 
Kaşe ve İmza :  
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EK-2 
ÖNCÜ BAYİLİK VE B2B E-TİCARET 

Kredili çalışma istek formu 
 

TARİH   : __/__/____  
 
ŞİRKET ÜNVANI : ________________________________________________________________ 
 
ŞİRKET SERMAYESİ : __________________ TL  
 
ORTAKLARIN İSİM :  İSİM      SERMAYE ORANI 
VE SERMAYE ORAN 1. _______________________________________________        %___ 
 
   2. _______________________________________________        %___ 
 
   3. _______________________________________________        %___ 
 
KURULUŞ TARİHİ : _______  
 
ADRES   : _______________________________________________________________ 
 
İLÇE / İL  : ___________________________________  / __________________________ 
 
TELEFON / FAX : (______) _______________   /   (______) ______________  
 
E-MAİL  : ______________@________________________.________ 
 
WWW   : ________________________________________.________ 
 
VERGİ DAİRESİ / NO : _____________________________  /  __________________________  
 
TAHMİNİ AYLIK CİRO : __________________ TL  
 
YETKİLİ  : _______________________________ 
 
BANKA HESAPLARI  :  BANKA   ŞUBE   HS.NO   ŞUBE TLF  

1. _______________  _______________ __________      ________ 
 
2. _______________  _______________ __________ ________ 
 
3. _______________  _______________ __________ ________ 
  

REFERANS FİRMALAR:  ŞİRKET   YETKİLİ TELEFON LİMİT 
1. _______________  _______________ ___________ ________ 
 
2. _______________  _______________ __________ ________ 
 
3. _______________  _______________ __________ ________ 
 
4. _______________  _______________ __________ ________ 
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Yukarıdaki bilgilerin tamamen doğru olduğunu, eksik belge var ise tamamlamayı, eksik veya 
yanlışlıklardan sorumlu olduğumu kabul ve beyan ederim.  
 
 
 

AD SOYAD : 
KAŞE  : 
İMZA  :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKLER    : 
   
1.ŞİRKET ORTAKLARININ NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİLERİ   
2. İMZA SİRKÜLERİ   
3. VERGİ LEVHASI   
4. TİCARET SİCİL GAZETELERİ (KURULUŞ VE DEĞİŞİKLİKLER)   
5. ANTETLİ KAĞIDA   
   a) FİRMANIN AÇIK ÜNVANI   
   b) FATURA ADRESİ   
   c) VERGİ DAİRE VE NO   
   d) SİPARİŞ VERMEYE YETKİLİ ŞAHSIN/ŞAHISLARIN ADI SOYADI İMZASI   
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