BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

:

İşbu Bayilik Sözleşmesi;
a. Ticari merkezi Taşdelen Mahallesi Atabey Cad. Yılmaz Makine Apt. No: 9/1 Çekmeköy/İstanbul
adresinde bulunan, Sarıgazi Vergi Dairesine 6380620635 VKN ile kayıtlı OKSİD BİLİŞİM
TEKNOLOJİ SAN VE TİC. A.Ş. (Bundan böyle “Firma”, “Şirket” veya “OKSİD BİLİŞİM”
olarak anılacaktır.) ile,
b. Ticari merkezi …………………………………………………………………………adresinde
bulunan, ……………………. Vergi Dairesine ……………………………VKN numarası ile
kayıtlı (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında,
aşağıdaki şartlarda

/

tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

/

OKSİD BİLİŞİM ve BAYİ birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.
2. TANIMLAR

:

İşbu Sözleşme’de geçen;
•

Firma Ürünleri: Firma’nın anlaşmalı tesislerinde üretilen ve/veya Firma tarafından temin
edilen; Taraflar arasındaki ticari ilişki gereği işbu sözleşmeye konu her türlü ürünü
kapsamaktadır.

•

Marka: Firma tarafından işbu Sözleşme süre ve şartları ile sınırlı olmak üzere kullandırılacak
olan ibareleri ve Firma tarafından tespit edilecek logo, isim ile bunları tanımlayıcı, tanıtıcı her
türlü işareti kapsar.

•

Denetimci: Sözleşmeye konu mağazanın sisteminin uygun olarak yürütüldüğünün tespiti için
OKSİD BİLİŞİM Tarafından görevlendirilen personeldir.

•

İrsaliye ile mal sevkiyatı: BAYİ’nin tanımlamış olduğu veya www.oksid.com.tr üzerinden
verdiği siparişlerde siparişin OKSİD BİLİŞİM Tarafından belirtilen adrese gönderilmesi ve bu
gönderim sonucunda teslim alınan ürünlerin BAYİ Tarafından teslim alınmış kabul edilmesidir.

•

Şirket şubesi: BAYİ’nin bu Sözleşme kapsamında yapacağı satışlarında şirket antetli kağıdına,
yetkili imzası taşıyan, kaşeli evrak ile bildirdiği ve OKSİD BİLİŞİM Tarafından şube olarak
kabul edilen şubelerinin veya sevk adreslerinin tanımlanmasıdır.

•

Şube Teslim alma yetkilisi: BAYİ’nin şirket şubesinde veya merkezinde mal teslim alma
yetkisine haiz personeli ifade eder ve yukarıdaki liste ile bildirilir.

•

BAYİ’nin Müşterisi: BAYİ’nin mal satışı yapıp sevkiyatının yapılacağı Müşteriye ait adresi
ve burada teslim alacak kişiyi ve/veya kuruluşu ifade eder. Bu bilgi elektronik ortamda OKSİD
BİLİŞİM’e iletilecektir.

•

Elektronik Ortamda Ticaret: Üye'nin, elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla
BAYİ/Müşteri’den yaptığı her türlü mal/hizmet alımıdır.

•

Elektronik Ortamda İşlem: OKSİD BİLİŞİM’e üyenin ve BAYİ/Müşteri’nin istifadelerine
sunulan ve muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programı kullanılmak suretiyle

BAYİ/Müşteri ve ALT BAYİ/Müşteri’nin internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler.
•

Sanal POS (Point of Sale): BAYİ/Müşteri’ye kullandırılan Elektronik Ortamda İşlem
Programı içerisinde yer alan ve internet aracılığıyla mal veya hizmet siparişinde bulunan ya da
karşılıksız bağış yapmak isteyen kart hamiline ait bilgilerin doğruluğunu ve kartın geçerliliğini
OKSİD BİLİŞİM ile banka kayıtları ile karşılaştıran ve BAYİ/Müşteri’yi teyit eden program.

•

Sanal Cüzdan: Üyenin, Elektronik Ortamdaki İşlemler için sertifikalandırılmış kredi
kartlarının, sertifika ve güvenlik şifrelerinin otomatik kullanımına imkan veren program.

•

SET Sertifikası: Gerek üyenin, gerekse BAYİ/Müşteri’nin çifte şifrelerinin doğruluğunun ve
geçerliliğinin elektronik ortamda her iki tarafa, OKSİD BİLİŞİM veya OKSİD BİLİŞİM
tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşça onaylanmasını sağlayan program dosyası.

•

SSL Sertifikası: Gerek üyenin gerekse BAYİ/Müşteri’nin şifrelerinin doğruluğunun ve
geçerliliğinin elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan program dosyası.

•

Program: Bu sözleşme konusu Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin gerçekleştirebilmesi
için OKSİD BİLİŞİM tarafından BAYİ/Müşteri’ye kullandırılan, kullanım lisansı verilen
bilgisayar programı.

•

Mail Order: Bu sözleşme ekinde olan ve BAYİ/Müşteri tarafından alıcıya imzalattırılan kredi
kartı bilgileri ile alıcıya ait bilgileri içeren ödeme talimatı.

•

B2B veya SANAL POS Kullanımı: https://www.oksid.com.tr/bayi/basvuru.php linki
üzerinden başvuru yapılabilecek olup kullanım şartları ve detaylar ilgili sayfada bulunmaktadır.

•

E-Ticaret:OKSİD BİLİŞİM’in internet
üzerinde
https://www.oksid.com.tr
ve
https://www.oksidbilgisayar.com.tr adreslerinden ve ileride duyurulabilecek diğer web
adreslerinden erişilebilen internet sayfalarına verilen isimdir.

•

E-Ticaret Sistemi:
✓ BAYİ/Müşteri’ye, OKSİD BİLİŞİM’in belirleyeceği bir “Müşteri kodu”, sistemde her türlü
kullanıcı işlemini yapmaya yetkili “ana kullanıcı adı” ve bir “ana kullanıcı şifre”si verilir.
✓ “BAYİ/Müşteri Kodu“ her BAYİ/Müşteri için farklıdır ve aynı “BAYİ/Müşteri kodu” iki
farklı BAYİ/Müşteri’ye verilmez.
✓ “Ana Kullanıcı adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” OKSİD BİLİŞİM tarafından üretilir.
OKSİD BİLİŞİM şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.
Maddi açıdan OKSİD BİLİŞİM tarafından herhangi bir sorumluluk söz konusu olması
halinde ise BAYİ/Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.
✓ BAYİ/Müşteri istemesi halinde değişik yetkilere sahip “Kullanıcı Adları” yaratabilir ve
bunları şirketi içinde yetki vermek istediği kişilere kullandırabilir ve belirli işlemleri bu
kişilere yaptırabilir. BAYİ/Müşteri bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları
işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder. OKSİD BİLİŞİM
tarafından herhangi bir sorumluluk üstlenilmek zorunda kalınması halinde ise OKSİD
BİLİŞİM’in BAYİ/Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.
✓ BAYİ/Müşteri'nin OKSİD BİLİŞİM E-Ticaret üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi
için müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gereklidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU

:

3.1. İşbu Sözleşme OKSİD BİLİŞİM’in her türlü satış işlemlerini, OKSİD E-Ticaret internet satış
kanalının BAYİ/Müşteri kullanımına açılmasına ilişkin kurallar ile karşılıklı yükümlülükleri,
sanal pos kullanımını ve BAYİ’nin; şubelerine veya kendi Müşterilerine irsaliye ile OKSİD

BİLİŞİM tarafından sevk edilecek ürünlerin satın alımı ile ilgili olarak uymakla yükümlü
olduğu kuralların tespitinden ibarettir.
3.2. OKSİD BİLİŞİM BAYİ sitesi; www.oksid.com.tr kullanıcısı olan BAYİlerin kabul edileceği
bu sistemde OKSİD BİLİŞİM kendisinden mal alan BAYİlerine yeni bir katma değer daha
sağlamıştır ve takip eden maddelerde bu katma değerden ne şekilde faydalanılabileceği
anlatılmaktadır. Bu imkandan faydalanmak isteyen BAYİlerin işbu BAYİ Sözleşmesi’ni
imzalamaları zorunludur. Şirket, işbu Sözleşme süresince aşağıda detaylı olarak açıklanan
şartları eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt eder. BAYİ’nin sağlamayı taahhüt ettiği katma
değerler aşağıda sayılmıştır:
•

Yukarıda bilgileri verilen web adresinden DİREKT OLARAK MÜŞTERİYE SEVK
EDİLMESİ talep edilen ürünlere ilişkin siparişler girilebilecektir.

•

BAYİler, bu platform üzerinden aldıkları siparişleri, kullanıcılardan gelecek her türlü harici
talepler BAYİ’nin sorumluluğunda olacak şekilde, teslim edeceklerdir.

•

BAYİlerden DİREKT OLARAK MÜŞTERİYE SEVK EDİLME TALEPLİ olarak gelen
siparişler, OKSİD BİLİŞİM tarafından teslimatın mümkün olması halinde, OKSİD BİLİŞİM
tarafından makul süre içerisinde kabul/ret cevabı verilecek ve siparişin kabul edilmesi halinde
ürünler en kısa sürede gönderilecektir.

4. MARKA

:

4.1. OKSİD BİLİŞİM markalarını, söz konusu BAYİ’ye işbu Sözleşme’nin konusunu oluşturan
şartlarda, ortaya konan sisteme uygun bir şekilde işletilmesi şartıyla ve Sözleşme geçerliliği
devam ettiği sürece iş bu Sözleşme’nin sistem ve uygulama bölümünde belirlenen şartlar
içerisinde kullanma hakkı verir.
4.2. OKSİD BİLİŞİM markasını ve işletme sistemini sınırlı olarak kullandırma hakkı vermiştir.
BAYİ, bu hakkı kullanırken OKSİD BİLİŞİM’in marka ve logolarını hiçbir şekilde (OKSİD
BİLİŞİM’den yazılı onay alması hali dışında) baskı ve reklam malzemesi olarak kullanamaz;
mağaza içinde ya da dışında bu markayı başkalarına devredemez; kullanma hakkı veremez;
yahut Sözleşme ile kendisine tanınan yerler dışında ve başka şekilde kullanamayacağının
bilincindedir. Bu hükme aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’nin uyarınca tazminat/ceza
ödeyeceğinin farkındadır.
5. SİSTEM VE UYGULAMA

:

5.1. OKSİD BİLİŞİM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
5.1.1. OKSİD BİLİŞİM, OKSİD BİLİŞİM E-Ticaret’in sürekliliği ile verilerin güvenliğini
sağlamak için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik
altyapı kurar ve bakımını sağlar. OKSİD BİLİŞİM, OKSİD BİLİŞİM E-Ticaret'de yer
alan birçok bilginin OKSİD BİLİŞİM dışında kaynaklardan sağlanması sebebiyle bu
bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde
edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.
5.1.2. OKSİD BİLİŞİM, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek BAYİ/Müşterilerine
teslim eder. Ancak OKSİD BİLİŞİM dışında veya OKSİD BİLİŞİM’in bilgisi dahilinde
oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.

5.1.3. BAYİ, OKSİD BİLİŞİM’in dilediği üçüncü şahıs veya kurumlara yer, süre gözetmeksizin
bayilik verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.4. BAYİ/Müşteri, OKSİD BİLİŞİM’in herhangi bir zamanda E-Ticaret sisteminin
çalışmasını geçici bir süre askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen
durdurulmasından dolayı OKSİD BİLİŞİM’in, E-Ticaret 'in üyelerine veya üçüncü
şahıslara karşı sorumluluğu hiçbir şekilde gündeme gelmeyecektir.
5.1.5. BAYİ/Müşteri imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun E-Ticaret Kullanım
Sözleşmesini imzalayarak, kaşeleyip OKSİD BİLİŞİM’e göndermesinden sonra “Ana
Kullanıcı Adı” ve “Ana Kullanıcı Şifresi” OKSİD BİLİŞİM tarafından,
BAYİ/Müşteri’nin imza yetkisi olan şirket sorumlusuna elektronik posta ile gönderilir.
BAYİ/Müşteri, OKSİD BİLİŞİM’in sözleşmeyi imzalamış olan BAYİ/Müşteri’nin ya da
sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan BAYİ/Müşteri’nin yeni
bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmasını hiçbir ihtar ve ihbarda
bulunmaksızın herhangi bir neden bildirmeksizin süresiz olarak engelleyebileceğini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
5.1.6. OKSİD BİLİŞİM, E-Ticaret servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak
sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu,
servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.
5.1.7. OKSİD BİLİŞİM, E-Ticaret üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği
büyüklükte kota tahsisi yapabilecek olup ihtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini
saklı tutmaktadır.
5.1.8. OKSİD BİLİŞİM’in, E-Ticaret'te ve diğer şekilde yaptığı satışlar, kendi stoklarıyla
sınırlıdır. OKSİD BİLİŞİM yeterli stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmamak,
siparişi iptal etmek ve sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmek yetkisine haizdir.
OKSİD BİLİŞİM ürünlerin teşhir edilmesi sebebiyle stokta bulunacağını hiçbir şekilde
taahhüt etmemektedir.
5.1.9. OKSİD BİLİŞİM, E-Ticaret'de ve diğer kanallarda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün
özellik bilgilerini değiştirme yetkisine münhasıran sahiptir. Müşteri tarafından fiyat farkı
veya ne nam adı altında olursa olsun başka bir talepte bulunulamaz.
5.1.10. OKSİD BİLİŞİM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu
Sözleşme’nin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini
değiştirebilecek veya yeni maddeler ilave edebilecektir. Bu halde BAYİ/Müşteri'nin,
hizmetlerden yararlanabilmesi için E-Ticaret ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında
duyurulacak sözleşme değişikliklerini okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna
basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekecektir. Bu onayın verilmemesi
halinde BAYİ/Müşteri'nin üyeliği OKSİD BİLİŞİM tarafından iptal edilebilecek veya
onay verilene kadar askıya alınabilecektir.

5.2. BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;
5.2.1. OKSİD BİLİŞİM ürünlerini kendi adına, kendi hesabına ve riski kendi üzerinde olmak
üzere alıp satma hakkına sahiptir.
5.2.2. BAYİ, OKSİD BİLİŞİM markasının, OKSİD BİLİŞİM’e ait olduğunu, gerek bu
Sözleşme ile gerekse herhangi bir hakka dayanarak markanın bu Sözleşmeye uygun olarak
kullanılması dışında bir hakka sahip olmadığını kabul eder.
5.2.3. BAYİ bu Sözleşme ile edindiği hakları OKSİD BİLİŞİM’in yazılı onayı olmaksızın 3.
kişilere devredemez, acentelik, kiracılık ve şube veremez, OKSİD BİLİŞİM adına
herhangi bir anlaşma imzalayamaz.
5.2.4. İnternet sitesinde birebir ürün bulunmaması halinde muadil ürün fiyat satışı esas alınmıştır.
Bu satış kuralına uyulmaması halinde OKSİD BİLİŞİM’in, her türlü talep ve fazlaya
ilişkin bedellerin tahsilinin yerine getirilmesini isteme hakkı saklıdır. BAYİ, kurala
uyulmaması halinde diğer BAYİlere karşı haksız rekabete yol açacağının bilincinde
olduğunu, işbu maddeye aykırılık sebebiyle OKSİD BİLİŞİM’den gelen talepleri yerine
getireceğini, buna ilişkin olarak yasal yollara başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
5.2.5. Denetimler; OKSİD BİLİŞİM BAYİ’yi bazen bilgisi dâhilinde bazen ise habersiz bir
şekilde Sözleşmeye uygun davranıp davranmadığı hususu başta olmak üzere
denetleyebilecektir. Ayrıca OKSİD BİLİŞİM’in talep etmesi halinde BAYİ Ticari
defterlerini OKSİD BİLİŞİM’in incelemesine sunmak zorundadır. Bu denetim hem
BAYİnin Sözleşmeye uygun satın alma yapıp yapmadığının hem de cari risk taşıyıp
taşımadığının tespiti amacı ile yapılacaktır. BAYİ söz konusu denetimlerin yaptırılmasını
kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasında denetim elemanlarına yardımcı olacaktır.
5.2.6. OKSİD BİLİŞİM gerek piyasa şartları gerekse ticari gerekçelerle sistem ve uygulama
üzerinde tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu durumda işbu Sözleşme
belirlenen yeni esas ve şartlara göre revize edilmiş sayılır.
5.2.7. BAYİ/Müşteri, OKSİD BİLİŞİM’in ilgili web sitesinde bilgilendirme amacı ile yapmış
olduğu tanıtımlar bu malın niteliğine ilişkin taahhüt anlamına gelmeyeceğini peşinen kabul
eder.
5.2.8. BAYİ/Müşterinin, E-Ticaret kullanımı sırasında;
5.2.8.1. 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 herhangi bir yazılı
ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak üyeliğinin sona erdirilebileceğini,
5.2.8.2. E-Ticaret'e erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı kodu ve
şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak
işlemlerin BAYİ/Müşteri adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin
Bayi/Müşteri tarafından yetkilendirildiğini,
5.2.8.3. E-Ticaret'de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının OKSİD BİLİŞİM’e ait
olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

5.2.8.4. İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, E-Ticaret ortamına eklediği dosyaların,
gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve OKSİD
BİLİŞİM’in bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
5.2.8.5. Kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan
OKSİD BİLİŞİM’in sorumlu olmayacağını,
5.2.8.6. Sunulan hizmetlere OKSİD BİLİŞİM tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz
şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu
belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda OKSİD
BİLİŞİM’in uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmeyi,
5.2.8.7. Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü
OKSİD BİLİŞİM’in sorumlu olmayacağını,
5.2.8.8. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası
anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
5.2.8.9. Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk
kurallarına uygun olmasını,
5.2.8.10. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
5.2.8.11. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
5.2.8.12. Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da
kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
5.2.8.13. OKSİD BİLİŞİM’in yazılı izni bulunmadan reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya
da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma
ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
5.2.8.14. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya
programlar göndermemeyi,
5.2.8.15. E-Ticaret servisleri 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 OKSİD BİLİŞİM’den tazminat talep etmemeyi,
5.2.8.16. OKSİD BİLİŞİM’den yazılı izin almadan E-Ticaret servislerini ticari ya da reklam
amacıyla kullanmamayı,
5.2.8.17. OKSİD BİLİŞİM’in dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
5.2.8.18. Kurallara aykırı davrandığı takdirde OKSİD BİLİŞİM’in hiçbir ihtara gerek
kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe
son verme hakkına sahip olduğunu,
5.2.8.19. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain
mail), yazılım virüs (vb.) gibi postaları dağıtmamayı,
5.2.8.20. “Ana kullanıcı” veya “kendi tanımladığı kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden
bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
5.2.8.21. Sistem üzerindeki satın alma işlemini OKSİD BİLİŞİM’in 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,
5.2.8.22. 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,
5.2.8.23. Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın
ürünü teslim almaya dair BAYİ/Müşteri'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.
5.2.9. Elektronik Ortamda Ticarette;
5.2.9.1. BAYİ/Müşteri, elektronik ortamda işlemlerin ve bu işlemler kapsamında mal ve
hizmet satışının, tamamıyla kendi sorumluluğu altında olduğunu, BAYİ ile alıcı (kart
hamili) arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda OKSİD
BİLİŞİM’in taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir
sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına
alacak kaydedilememesi ve benzeri hallerde OKSİD BİLİŞİM’in herhangi bir
sorumluluğu bulunmadığını, bundan dolayı OKSİD BİLİŞİM’in uğrayacağı zararları
karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.9.2. Alıcının (kart hamili), BAYİ/Müşteriden mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını
veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa
olsun borçlu bulunmadığını bildirerek OKSİD BİLİŞİM’e yazılı olarak itiraz etmesi
halinde, OKSİD BİLİŞİM, BAYİ/Müşteri’nin kart hesaplarından tahsil ettiği ve
BAYİ/Müşteri'nin hesabına aktardığı meblağı BAYİ/Müşteri'nin OKSİD BİLİŞİM
nezdindeki hesaplarından re’sen takas ve mahsuba yetkilidir. BAYİ/Müşteri’nin
OKSİD BİLİŞİM neznindeki hesaplarının müsait olmaması halinde, OKSİD
BİLİŞİM’in ilk talebinde BAYİ/Müşteri, itiraz konusu yapılmış tutarları OKSİD
BİLİŞİM’e nakden ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.9.3. BAYİ/Müşteri ya da 3. Şahısların, Elektronik Ortamda Ticaret ve İşlemler sebebiyle
her ne nam altında olursa olsun OKSİD BİLİŞİM’den talepte bulunmaları, OKSİD
BİLİŞİM’e karşı dava açmaları hallerinde BAYİ/Müşteri OKSİD BİLİŞİM’i bu
talep ve davalardan ilk yazılı talep ile derhal kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir. Açılmış davalarda BAYİ/Müşteri davanın sonuçlarının beklenmesi
gerektiğinden bahisle bu yükümlülüğünü geciktiremeyecektir.
5.2.9.4. BAYİ/Müşteri, sebebi OKSİD BİLİŞİM’den kaynaklansa dahi, elektronik ortamda
ticaret sistemi ve programında meydana gelebilecek her türlü aksaklık, eksiklik ve
hatalar nedeniyle OKSİD BİLİŞİM’in her ne nam altında olursa olsun bir
sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.9.5. BAYİ, program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin
işbu Sözleşme hükümlerinin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Eurocard’ın vb. gerek
işbu Sözleşme’nin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe
konacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu kabul eder.
5.2.9.6. BAYİ/Müşteri’ce, şüpheli bulunan durumlarda OKSİD BİLİŞİM’e dönülmesi ve
OKSİD BİLİŞİM’den onay alınmadan nakliye işlemlerinin ve satışın
gerçekleştirilmemesi, nakliye işlemi yapıldıktan sonra gün sonu (capture) işleminin
yapılması, kart sahibinin kartının arkasındaki CVC2 numaralarının alınması (kredi
kartlarının arkasında bulunan, 16 haneli kart numarasından sonra gelen 3 haneli
numarayı ifade eder), kartın ait olduğu bankanın müşteriye sorulması, kartın üzerinde
yazılı ismin alınması işlemlerin uluslararası kartlara açık olup olmayacağının
BAYİ/Müşteri tarafından belirlenmesi, kartın geçerlilik süresinin belirlenmesi,
OKSİD BİLİŞİM tarafından kendisine bildirilecek kriterlere uyulması, kredi kartı
ödeme talimatını (https://www.oksid.com.tr/destek/mail_order.php), talimatta

belirtilen şekilde doldurmak ve yine talimatta belirtilen belge örneklerinin alınması,
satış yapılırken kart hamilinin gerçek hamil olup olmadığının araştırılması, kart hamili
ve alıcının farklı olması durumunda OKSİD BİLİŞİM’den satış için teyit alınması
gerekmektedir. Kredi kartı ödeme talimatı ile kart hamilinden alınan belge suretlerinin
OKSİD BİLİŞİM’e ulaştırmak üzere muhafaza edilmesi ve talep halinde derhal
ulaştırılması zorunludur.
6. SİPARİŞİN OKSİD BİLİŞİM TARAFINDAN MÜŞTERİYE TEMİNİ:
6.1. BAYİ, gerekli gördüğü hallerde işbu Sözleşme’ye konu ürünlerin satılmasının ardından
müşteriye temini aşamasında bunların OKSİD BİLİŞİM tarafından DİREKT olarak müşteriye
gönderilmesini talep hakkına sahiptir. OKSİD BİLİŞİM temin etme işlemine ilişkin olarak
kabul/ret cevabı vermekte serbesttir.
6.2. Söz konusu müşteriye temin talebi, BAYİ’nin elektronik imzalı olarak düzenlediği metnin eposta ile OKSİD BİLİŞİM’e gönderilmesi, yazılı belge şeklinde gönderilmesi veyahut OKSİD
BİLİŞİM’in web sitesi üzerinden sipariş oluşturulması şeklinde yapılabilecektir. Bu yollardan
biri ile yapılan talep OKSİD BİLİŞİM tarafından 3 gün içerisinde kabul edilmez ise
reddedilmiş sayılacak ve OKSİD BİLİŞİM’in ürünü direkt olarak müşteriye sağlamaya ilişkin
herhangi bir sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.
6.3. OKSİD BİLİŞİM, web sitesi platformu üzerinden aldığı siparişleri, kullanıcılardan gelecek her
türlü harici talepler BAYİ’nin sorumluluğunda olacak şekilde, teslim edeceklerdir. OKSİD
BİLİŞİM tarafından müşteriye gönderilmesi kararlaştırılan ürünlerin müşteriye ulaşmasını
müteakip oluşacak her türlü zarar ve ziyandan yalnızca BAYİ sorumlu olup, BAYİ’nin bu
hususta OKSİD BİLİŞİM’den herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır. BAYİ, OKSİD
BİLİŞİM tarafından müşteriye gönderilmesini talep ettiği ürünlere ilişkin olarak her türlü
sorumluluğun, ayıba ilişkin hükümler dahil ve bunla sınırlı olmamak üzere, tek başına kendi
üzerinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Teslimatlar, yazılı siparişte belirtilen adrese yapılmakta ve teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri
kayıt altına alınmaktadır. İrsaliyenin, siparişte gösterilen teslimat adresinde bulunan 3.
şahıslarca imzalanmış olması ile BAYİ/Müşteri, irsaliye içeriğindeki malları tam ve eksiksiz
olarak teslim almış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. BAYİ tarafından bildirilen
teslimat adresinin hatalı olmasından veya bildirilen adresteki 3.şahısların imzadan imtina
etmesinden dolayı doğabilecek her türlü zarar BAYİ’ye ait olacaktır.
6.5. Müşteri tarafından BAYİ’ye verilen siparişin OKSİD BİLİŞİM tarafından temin edilmesinin
istendiği halde OKSİD BİLİŞİM’in, siparişin teslimatının gecikmesine veyahut kargoda
oluşacak hasarlar ile ayıplı ürünlere ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
BAYİ, müşterilerden gelen her türlü talebi karşılayacağını ve yapmış olduğu masrafları hiçbir
şekilde OKSİD BİLİŞİM’e yansıtmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından
işbu sebeplerle OKSİD BİLİŞİM aleyhine dava ikame etmesi ve/veya Tüketici Hakem
Heyetine (vb.) başvuruda bulunması sonucunda OKSİD BİLİŞİM tarafından yapılan/yapılacak
tüm ödemeler ilk yazılı talep halinde BAYİ/Müşteri tarafından OKSİD BİLİŞİM’e
ödenecektir.
6.6. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz
ise müşteriye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. Müşteri 3 (üç) gün içinde aradığı

takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. Müşteri üç gün içinde aramadığı
takdirde, ürün sipariş verilmemiş kabul edilir. Ancak bu takdirde dahi kargo ücreti
BAYİ/Müşteri'nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde
ise kredi kartından bu bedel tahsil edilecektir. Ürün nakliyesini OKSİD BİLİŞİM ile anlaşmalı
kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili kargo şirketi
tarafından belirlenecektir. Ürünlerin müşteriye ücretsiz teslimi tamamen OKSİD BİLİŞİM’in
yetki ve inisiyatifinde olup, OKSİD BİLİŞİM bu Sözleşme dolayısı ile hiçbir şekilde müşteriye
ücretsiz kargo ile mal teslim edeceği taahhüdü altına girmemiştir.
6.7. BAYİ, işbu madde gereği yapılacak iş ve işlemlere ilişkin olarak OKSİD BİLİŞİM’den
herhangi bir indirim vb. talep etme hakkına sahip değildir.
7. SÜRE

:

7.1. İşbu Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerliliğini koruyacak ve Taraflardan
herhangi birinin işbu Sözleşmenin sona erme tarihinden 1 ay öncesinde fesih bildirimi
yapmaması halinde aynı hüküm ve şartlarda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın
kendiliğinden yenilenecektir. Sözleşmenin nihai olarak sona ermesi halinde Taraflar aynı
şartlarla tekrar anlaşma yapabilir. Sözleşme, sürenin bitmesi ile sona erse dahi işbu
Sözleşme’nin 16., 17. ve diğer ilgili maddeleri gereği Tarafların karşılıklı sorumlulukları 3 (üç)
yıl süre ile devam eder.
8. KREDİ KARTI VE SANAL POS KULLANIMI :
8.1. BAYİ/Müşteri'nin sipariş ödemelerini kredi kartları ile gerçekleştirmek istemesi durumunda,
Bayi/Müşteri öncelikle şirkete ait kredi kartını kullanabilecektir. Eğer şirkete ait kredi kartı
mevcut değil ise, bu durumda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel kredi kartlarını
kullanabilecektir.
8.2. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, OKSİD BİLİŞİM, ürün teslimini bu
sözleşmede imzası bulunan BAYİ/Müşteriye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün
sorunlardan dolayı BAYİ/Müşteri sorumlu olacak ve OKSİD BİLİŞİM’in herhangi bir
sorumluluğu olmayacaktır. BAYİ/Müşteri tarafından satışa konu malın bedelinin süresinde
ödenmemesi veya Sözleşme’nin sona ermesi halinde, OKSİD BİLİŞİM, BAYİ/Müşteri’ye ait
kredi kartlarından herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın tahakkuk eden alacak tutarını
kart bilgilerini pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil etme hakkı ve yetkisi vardır.
BAYİ/Müşteri bu hususa ilişkin herhangi bir itirazda bulunmayacağını, bulunması halinde ise
itirazlarının geçersiz sayılacağını bildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.3. Elektronik ortamda yapılacak ticari işlemlerde OKSİD BİLİŞİM tarafından sağlanan Sanal
POS hosting hizmetinden yararlanmak isteyen BAYİ/Müşteri işyerleri, sipariş bedelleri için
provizyon almak üzere, OKSİD BİLİŞİM’ce belirlenen bilgileri içerir listeyi yine OKSİD
BİLİŞİM’ce belirtilen yöntemlerle şifreleyerek internet aracılığı ile OKSİD BİLİŞİM’ce
belirlenecek internet adresine göndereceklerdir.
8.4. Ödemelerin ALT BAYİ/Müşteri kartlarıyla yapılması halinde; gündeme gelebilecek herhangi
bir ödeme itirazına istinaden bankalar tarafından gerçekleştirilecek ödeme iptali veyahut bedel
iadesi işlemleri, BAYİ’nin sorumluluğunda olup OKSİD BİLİŞİM tarafından iptale/iadeye
konu ürün bedelleri BAYİ’den rücu edilecektir. Rücu işlemi OKSİD BİLİŞİM’in inisiyatifinde

ve BAYİ’nin cari hesap ekstresine yansıtılabilecek nitelikte olup BAYİ bu hususu kabul, beyan
ve taahhüt eder.
9. ÖDEME VE TAHSİLAT

:

9.1. OKSİD BİLİŞİM tarafından BAYİ/Müşteri adına tahsil edilen tutarlardan öncelikle OKSİD
BİLİŞİM’in piyasa şartlarına göre belirleyeceği komisyon tenzil edilecek ve kalan tutar
BAYİ/Müşteri’nin OKSİD BİLİŞİM nezdinde bulunan hesabına aktarılarak, varsa borcundan
düşülecek, yoksa BAYİ/Müşteri adına alacak olarak kaydedilecektir.
9.2. Ödemelerin faturada belirlenen para birimi cinsinden yapılması esastır. Ödemelerin OKSİD
BİLİŞİM tarafından kabul edilecek farklı bir para biriminden yapılması halinde, OKSİD
BİLİŞİM web sitesinde belirlenen döviz kuru üzerinden, fatura para birimine dönüşe yapılarak
hesaplara alınacaktır. Farklı para biriminden yapılan ödemelerde, eğer BAYİ’nin ödeme para
biriminde vadesi gelen bir borcu bulunuyorsa gelen ödeme ilk olarak söz konusu borca karşılık
mahsup edilecektir.
9.3. Alım satım sonucu kesilen fatura ve irsaliye bedelleri kanunen Türk Lirası üzerinden
kesilmektedir. Kesilen faturalarda, taraflar arasında önceden varılan mutabakat neticesinde
faturanın kesildiği tarihteki döviz kurunun Türk Lirası karşılığı yazılmaktadır. Alıcının gerçek
borcu yabancı para cinsinden olup fatura tutarının, yabancı para birimi karşılığı fatura üzerinden
yazan kura göre belirlenecektir. Alıcı tarafından faturaya mahsuben nakit olarak yapılan Türk
Lirası ödemeler OKSİD BİLİŞİM web sitesinde belirlenen dolar kuru üzerinden, OKSİD
BİLİŞİM Merkez Bankası döviz kuru kullanmaktadır, yabancı para birimine (USD-EURO vs.)
çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. Piyasanın hareketli olduğu dönemlerde
OKSİD BİLİŞİM’in belirleyeceği serbest kur üzerinden ödeme yapılacak olup
BAYİ/Müşteri’nin buna itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 sayılı Karar, ve diğer ilgili kararlar, dolayısı ile getirilen döviz ile sözleşme
yasağının kalkmasının ardından işbu Sözleşme’ye konu işlerle ilgili ödemeler dolar/euro
üzerinden yapılmaya devam edecektir.
9.4. Alıcı tarafından çek, senet vb. ödeme araçları ile yapılan ödemeler Amerikan Doları ise aynen,
Türk Lirası ise yukarıda belirlendiği şekilde o günkü OKSİD BİLİŞİM web sitesinde belirlenen
kur üzerinden yabancı para birimine çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. Taraflar
arasında fatura ve hesap ekstresinde doğacak ihtilaflarda satıcı tarafından tutulmuş kayıtlar
başka bir belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kati delildir.
9.5. BAYİ/Müşteri, OKSİD BİLİŞİM tarafından BAYİ/Müşteri’ye malın teslimi ile
BAYİ/Müşteri adına tahsilat yapılması esnasında oluşabilecek kur farklarını ödemeyi kabul ve
taahhüt eder.
9.6. Ödemeler peşin olarak yapılacaktır. Ancak OKSİD BİLİŞİM, BAYİ’ye vade de uygulayabilir.
9.7. BAYİnin OKSİD BİLİŞİM’den satın aldığı hizmet ve ürün bedelleri, OKSİD BİLİŞİM’in
BAYİye keseceği fatura tarihinden itibaren; peşin olarak ödenecektir. Ancak OKSİD
BİLİŞİM, BAYİ’ye vade de uygulayabilmektedir. Vade tanınması halinde buna ilişkin hususlar
faturada belirtilecektir. Havale ile yapılan ödemelerdeki tüm banka komisyon, vergi vb.
masrafları BAYİ’ye aittir.
9.8. Fatura tarihinden itibaren 3. günün dolması halinde, vade verilmediği hallerde, hiçbir ihtara
gerek kalmaksızın BAYİ mütemerrit sayılacaktır ve yürürlükteki yasal ticari faiz hesaplanarak

ayrıca BAYİ’ye fatura edilecektir. Fatura tarihi aynı zamanda ürünün teslim tarihi ve faturanın
da BAYİye tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilecektir.
9.9. BAYİnin yukarıda belirtilen vadelerde ödeme yapmaması halinde, hiçbir yazılı uyarıya gerek
kalmadan ve Sözleşmenin feshedilmesi beklenilmeden ihtaren 3 (üç) günlük süre sonunda
OKSİD BİLİŞİM, BAYİ’ye ürün ve hizmet vermeyi durdurabilir. Bu sebeplerle BAYİ’ye ürün
ve hizmet verilmemesi halinde BAYİ, OKSİD BİLİŞİM’in Sözleşmede yer alan
sorumluluklarını yerine getirmediğini hiçbir şekilde iddia edemeyecektir.
9.10.

BAYİ, yukarıda belirtilen ödemeleri yine yukarıda belirtilen süreler içinde yapmakla
mükelleftir. Ödemeler işbu sistem bölümünde çalışma şekli online sistem üzerinden OKSİD
BİLİŞİM’e aktarılabilir yahut nakit ödenebilir. BAYİnin yine ödemelerin yukarıda belirtilen
vadelerinde OKSİD BİLİŞİM’in hesaplarına geçmemesi halinde işbu Sözleşme maddeleri
uyarınca BAYİ bir kereye mahsus olmak kaydı ile yazılı olarak uyarılacak ve bir yıl içinde
tekrarı halinde OKSİD BİLİŞİM tek taraflı olarak Sözleşme’yi feshetme hakkına sahip
olacaktır.

9.11.

BAYİ/Müşteri, OKSİD BİLİŞİM’e olan borçları karşılığı vermiş olduğu kambiyo evrakları
ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan herhangi 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 kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. FESİH VE CEZAİ ŞART

:

10.1. OKSİD BİLİŞİM, işbu Sözleşme’yi önceden haber vermeye gerek kalmaksızın dilediği zaman,
herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına
sahiptir. Sözleşmenin feshi halinde BAYİ/Müşteri tarafından taahhüt edilen ve zamana bağlı
edimlere ilişkin olarak BAYİ/Müşteri’nin sorumluğu sözleşmenin feshine rağmen taahhüt
sonuna kadar devam edecektir.
10.2. Sözleşmenin feshi halinde BAYİ/Müşteri’nin hesap ekstresinde alacaklı durumda olması
halinde bu alacak tutarı, BAYİ/Müşteri tarafından nakden talep edilemeyecek olup ancak alacak
tutarı kadar ayni(mal) talebinde bulunulabilecektir.
10.3. OKSİD BİLİŞİM işbu Sözleşmenin BAYİ Tarafından düzeltilemeyecek ve Sözleşmenin
uygulanmasını ortadan kaldıracak derecede ihlal edilmesi halinde sadece bildirici nitelikteki bir
ihtarname ile tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
10.4. OKSİD BİLİŞİM işbu Sözleşmenin BAYİ Tarafından düzeltilebilecek ihlalleri karşısında ise,
Sözleşmenin devamının OKSİD BİLİŞİM’ce talep edilmesi halinde, BAYİ’ye söz konusu
ihlallerin derhal sonlandırılması için ihtarname çekecek; ancak ihtarnameye rağmen ihlal devam
ediyorsa yine Sözleşmeyi tek Taraflı olarak sadece bildirici nitelikteki bir ihtarname ile tek
Taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
10.5. BAYİ/Müşteri, OKSİD BİLİŞİM’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine
getirmemesi halinde öncelikle yazılı bir bildirimde bulunarak OKSİD BİLİŞİM’in
yükümlülüğünü yerine getirmesi için makul bir süre verecektir. Verilen süre sonrasında da
OKSİD BİLİŞİM tarafından yükümlülük yerine getirilmezse bu sefer BAYİ/Müşterinin

Sözleşmeyi yazılı bildirim yapmak suretiyle feshetme hakkı vardır. Haklı bir nedenin yokluğu
halinde BAYİ/Müşteri’nin işbu Sözleşme’yi fesih hakkı mevcut değildir.
10.6. BAYİ işbu Sözleşmenin hangi sebeple olursa olsun sona ermesi yahut feshedilmesi halinde, işi
derhal sona erdirmek; yazılım sistemi, ürün, tüm reklam ve tabelaları vs. OKSİD BİLİŞİM’e
bilâ bedel devretmek zorundadır.
10.7. BAYİ/Müşteri’nin yükümlülüklerini yerine getirilmemesi nedeni ile OKSİD BİLİŞİM'in
ve/veya 3. kişilerin uğradığı ve/veya uğrayacağı tüm menfi ve/veya müspet zararlar, bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla, OKSİD BİLİŞİM tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde en
geç 1 (bir) hafta içerisinde taleple birlikte bildirilecek banka hesabına gönderilecektir. İşbu
Sözleşme kapsamında oluşacak ihlaller sebebiyle yükümlenecek tazminat vb. taleplerden şirket
yetkilileri de BAYİ ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
11. HAKKIN KULLANILMAMASI, FERAGAT YASAĞI :
11.1. OKSİD BİLİŞİM tarafından, kendisine bu Sözleşme kapsamında veya Türk Hukuku uyarınca
verilen herhangi bir hak, yetki veya çözüm yolunun kullanılmasındaki gecikme, ihmal ya da bu
hakkın hiç kullanılmaması durumu veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, cümlesini veya
kelimesinin ihlali karşısında sessiz kalınması söz konusu Tarafın yazılı onayının beklenmesi
halleri haricinde; söz konusu hak, yetki veya çözüm yolunu etkilemeyecek; ya da bu hak, yetki
veya çözüm yolundan feragat olarak kabul edilmeyecektir.
11.2. OKSİD BİLİŞİM tarafından herhangi bir hak, yetki veya çözüm yolunun tek veya kısmi
uygulaması, söz konusu hak, yetki veya çözüm yolunun ilerideki başka uygulamalarını
engellemeyecek veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya kelimesinin tadilinin zımnen
kabul edildiği anlamına gelmeyecektir.
12. TEBLİGATLAR

:

12.1. Tarafların işbu Sözleşme’de yer alan adresleri yasal tebligat adresleridir. Taraflar, yukarıda
bilgileri verilen adreslere yapılacak tüm ihbar ve tebliğlerin geçerli tebligatlar olacağını kabul,
beyan ve taahhüt ederler.
12.2. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde yeni adresini diğer Tarafa derhal yazılı olarak
bildirmek zorundadır. Bu bildirimin yapılmaması halinde gönderilen tebligatın yasal olarak
tebliğ edildiği kabul edilecektir.
12.3. Ayrıca, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aracılığı ile veyahut Sözleşmede belirtilen e-mail
adreslerine elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta (e-mail) gönderilmek suretiyle
yapılacak bildirim ve tebligatlar elektronik postanın gönderildiği tarih itibariyle karşı Tarafa
tebliğ edilmiş sayılacaktır.
13. DELİL SÖZLEŞMESİ

:

13.1. Sözleşme’nin tatbiki ve bu Sözleşme nedeniyle çıkacak uyuşmazlıklarda OKSİD BİLİŞİM’in
mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar kayıtları, ticari kayıt ve defterleri kesin ve münhasır delil olarak
kabul edilecektir. Bu madde Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 193. maddesi
çerçevesinde delil sözleşmesi niteliğindedir.
13.2. BAYİ/Müşteri belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda
yemin teklifi hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. SÖZLEŞME MASRAFLARI VE HARÇLAR :
14.1. Bu Sözleşme’nin tanzim ve imzası nedeniyle doğacak masraflar, resim, harç ve vergiler
Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe BAYİ tarafından ödenecektir.
15. MÜCBİR SEBEPLER:
15.1. Mücbir sebep; bir sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan
hükümet karar ve eylemleri, doğal afetler, savaş, iç karışıklıklar, ayaklanma, salgın hastalıklar,
COVID-19, pandemi, grev ve lokavt vb. gibi önceden öngörebilmesi mümkün olmayan, dış
etkiler sonucu meydana gelen olayları ifade eder.
15.2. Mücbir sebep nedeniyle Sözleşme konusu işin 1 (bir) aylık süre içerisinde tamamlanamaması,
OKSİD BİLİŞİM için haklı nedenle fesih sebebi teşkil edecektir. OKSİD BİLİŞİM bu madde
dolayısı ile sahip olduğu fesih hakkını kullanıp kullanmamak hususunda serbesttir.
15.3. Mücbir sebepten etkilenen Taraf, mücbir sebep halini oluşturan olay ve durumun meydana
gelmesinden itibaren derhal olayın meydana gelişi, mahiyeti ve nedeni hakkında kabul edilebilir
deliller ile birlikte diğer Taraf’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Taraflar’dan her biri
mücbir sebepten dolayı meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirgemek için gerekli çabayı
göstermekle yükümlüdür.
15.4. Taraflar, hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden
herhangi birini geç ifa etmeleri veya eksik ifa etmeleri veya ifa etmemeleri nedeniyle yükümlü
değillerdir.
15.5. Sözleşme’nin imzalanması sonrası mücbir sebep oluşturan durumlar, Taraflar için gecikme,
eksik ifa, ifa etmeme veya temerrüde düşme olarak addedilmeyecek ve Taraflar, mücbir sebep
oluşturan durumların meydana gelmesi halinde birbirlerinden herhangi bir nam ve ad altında
tazminat talep etmeyeceklerdir.
16. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:
16.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanması nedeniyle ve uygulanması sürecinde Taraflarca birbirlerine
aktarılmış ya da bundan sonra aktarılacak olan kişisel verilere ilişkin olarak Taraflar kişisel
verileri;
•6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve
işlenme şartlarına uygun olarak işlemek,
•Bu verileri mevzuata uygun olarak saklamak,
•Veri güvenliğini sağlamak ve bu konuda yeterli önlemi almak,
•Veri sahibinin izni olmaksızın yurtiçinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarmamak,
•Aktarılma amacı dışında başka bir amaçla kullanmamak,
•Tarafların yetkisiz çalışanı ya da üçüncü kişiler ile paylaşmamak,
•Sözleşme amacının gerçekleşmesi ve/veya sözleşmenin sona ermesi hallerinde kişisel verileri
yasal süresi içerisinde imha etmek ve imha ettiğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.
16.2. Taraflar, diğer Tarafın aktarmış olduğu kişisel verileri, hiçbir şekilde gerek yurt içindeki gerekse
yurt dışındaki üçüncü kişilere ya da kurumlara aktarmamayı, kişisel verilere hukuka aykırı
olarak erişilmesini ve/veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeyi, kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeyi, her türlü
teknik ve idari tedbirleri almayı, 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince
çıkarılacak tüm alt düzenlemelere uymayı ve gerekli olması halinde işbu Sözleşme
kapsamındaki işlemlerini uyumlu hale getirmeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

16.3. Taraflar, diğer Tarafın aktarmış olduğu verileri titizlikle korumak için gerekli olan bütün özeni
göstermeyi taahhüt ederler. Bu kapsamda kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari
tedbirleri alırlar. Bütün çalışanlarını eğitir ve gerekli uyarıları yaparlar.
16.4. Taraflar, kendisinin ve/veya personelinin işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel
verilerin 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, diğer
Tarafın Sözleşme’yi tek yanlı olarak feshedebileceğini ve kişisel verileri ihlal edilmiş Tarafın
doğmuş ve doğacak tüm zararını tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt
ederler.
16.5. İşbu Sözleşme kapsamında aktarılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak işlendiği, aydınlatma yükümlülüğünün yerine
getirildiği, ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ve bu verilerin işveren/kuruma
aktarılmasına rıza gösterdiği hususu Taraflarca kabul ve beyan edilmiştir. Taraflar, aksi
durumun ortaya çıkması halinde her türlü idari ve yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
muhtemel idari para cezaları veya ile maddi- manevi tazminat taleplerini karşılamayı kabul,
beyan ve taahhüt eder. Taraflar aktardıkları kişisel verilerin yasal amaçlar doğrultusunda resmi
kurum ve kuruluşlara aktarılmasına rıza göstermektedir.
16.6. BAYİ, OKSİD BİLİŞİM’e yönlendirdiği ve bağlantı kurduğu kendi müşterilerine ait her türlü
bilgi ve belge (isim, soyisim, adres, telefon numarası, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi
vesair diğer tüm bilgiler) için 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dâhil olmak
üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere,
kurallara uygun şekilde gerekli tüm izin ve muvafakatı almıştır. BAYİ bu sebeple oluşabilecek
her türlü zarardan yalnızca kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
16.7. Taraflar, işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip
süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlüdür.
16.8. Taraflar, kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından
elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde diğer Tarafa bildirmekle yükümlüdür.
17. GİZLİLİK

:

17.1. Taraflar birbirlerine ait olan öğrendiği ticari sırların, müşteri bilgilerinin ve ticari faaliyet
kapsamındaki muhtelif tüm bilgilerin gizli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
17.2. Taraflar’ın birbirlerinden ve üçüncü kişilerden Sözleşme’nin ifası ile ilgili öğrendikleri bilgi,
belge, doküman, yazışma, müşteri bilgileri ve bunlarla sınırlı olmakla birlikte işle ilgili her türlü
bilgi ile belge gizli olup, Taraflar gizlilik kapsamında üçüncü kişilerle bilgi ve belge
paylaşmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
17.3. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması nedeni ile öğrenebilecekleri teknik, idari ve ticari
bilgi-sırları saklamak, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere açıklamamak ve bu sır saklama
yükümlülüğüne istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerinin ve kendisi ile ilgili kişilerin de
uymasını temin etmekle yükümlüdür.
17.4. Taraflar, uhdesinde bulunan Sözleşme konusunun ifa edilmesine ilişkin belge ve
dokümanlardaki bilgileri kimseyle paylaşmayacaklarını ve sır saklama yükümlülüğüne riayet
edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
17.5. BAYİ, istihdam ettiği tüm şahısların veya karşı Tarafla ilişkisi sonucu bilgileri almış olan
şahısların işbu yükümlülükleri yerine getireceklerini, BAYİ çalışanının veya BAYİ ile ilişkili
kişilerin bu hükümleri ihlal etmesi halinde; BAYİ ve 3. kişi/kişiler oluşacak tüm zararlardan

müştereken ve müteselsilen sorumludur.
17.6. İşbu madde kapsamındaki hükümlere aykırı davranıştan doğabilecek zararlar, zarara sebebiyet
veren Tarafça karşılanacaktır.
17.7. Gizlilik yükümlülüğü, işbu Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun feshinden veya hitamında
sona ermesinden sonra da hüküm ifade etmeye devam edecektir.
18. GENEL HÜKÜMLER

:

18.1. Sözleşme’de yer alan hükümlerden, cümlelerden veya kelimelerden bir veya birden fazlasının
herhangi bir sebeple uygulanamaz veya geçersiz olması halinde, bu durum Sözleşme’nin ve
Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğine halel getirmeyecektir.
18.2. Taraflar, bu Sözleşme ile belirlenen mükellefiyetlerinin tamamının asli mükellefiyetler
sayılacağını, herhangi bir mükellefiyetin veya Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya
cümlesinin kısmen veya tamamen ihlalinin Sözleşme’nin tamamının esaslı bir ihlali sayılacağını
beyan, kabul ve taahhüt etmişledir.
18.3. Bu Sözleşme ile Taraflara verilen haklar, yetkiler ve çözüm yolları Sözleşme’de açıkça aksi
belirtilmedikçe kümülatif niteliktedir ve kanunla verilen ya da başka şekilde elde edilen haklar,
yetkiler ve çözüm yollarından ayrı değil, onlarla birlikte uygulanmak üzere ilave hak, yetki ve
çözüm yollarıdır.
18.4. Sözleşme ancak Tarafların ortak mutabakatıyla yazılı olarak tadil edilebilir. Taraflardan biri,
diğer Tarafın yazılı izni olmaksızın Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir hak veya
yükümlülüğünü kısmen veya tamamen devir ya da temlik edemez. Tarafların unvan, tür ya da
ortaklık yapısının değişmesi kısmen ya da tamamen devir anlamına gelmez.
18.5. BAYİ’nin, OKSİD BİLİŞİM’den olan alacaklarını temlik ettirebilmesi için öncelikle OKSİD
BİLİŞİM’in yazılı onayını alması şarttır. OKSİD BİLİŞİM’in yazılı olarak onay vermesi
halinde BAYİ, noterden alınan tasdikli temlik sözleşmesini OKSİD BİLİŞİM’e gönderecektir.
Bu şartların gerçekleştirmemiş olması halinde alacakların kısmen veya tamamen 3. kişilere
devir veya temliki gerçekleşmiş olsa dahi söz konusu temlik geçersizdir. Bununla birlikte
OKSİD BİLİŞİMİ’in hak/alacaklarını temlik ettirme hakkı, OKSİD BİLİŞİM’in tek taraflı
kararı ile, her zaman saklıdır.
18.6. Sözleşme’nin bir kısmının herhangi bir şekilde geçersiz kalması veya ilgili mevzuat sebebiyle
uygulanamaması, diğer hükümlerinin geçersizliği anlamına gelmez ve diğer hükümler
mevzuatın izin verdiği azami ölçüde uygulanmaya devam eder. Taraflar, Sözleşme’nin
imzasının Tarafların 3. Kişiler ile anlaşmalarına ya da mevzuat yükümlülüklerine aykırılık
yaratmadığını kabul ve beyan ederler.
18.7. Sözleşme ve ekleri, Sözleşme ile aynı konuda ve Taraflar arasında daha önceden yapılmış olan
tüm taslak, anlaşma, teşebbüs, mutabakat, vaat veya koşulların (sayılanlarla sınırlı olmamak
üzere), -sözlü ve/veya yazılı, açık ve/veya zımni olsun- yerine geçer, sona erdirir ve Taraflar
arasında bu hususla alakalı gerçekleştirilen irade uyuşmasının bütününü teşkil eder. Ayrıca
Sözleşme ekleri işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır.
18.8. İşbu Sözleşme’deki hiçbir durum, Taraflar arasında 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili
mevzuat içerisinde tanımlanan şekilde işçi/işveren, imtiyaz veren/imtiyaz alan, amir/vekil,
ortaklık ya da müşterek girişim oluşturacak veya teşkil edecek şekilde yorumlanamaz. OKSİD
BİLİŞİM, aynı ya da benzer işlerle ilgili birden fazla Firma ile anlaşma yapabilir. Bu sözleşme
hiçbir şekilde bir münhasırlık sözleşmesi değildir.
18.9. Ürünlerin iadesine ilişkin uyuşmazlıklarda Türk Hukuku’na hakim ilke ve mevzuat hükümleri
esas alınacaktır.

19. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIK :
19.1. Taraflar, aralarındaki Sözleşme’nin uygulanmasından ya da yorumlanmasından doğabilecek
uyuşmazlıkları öncelikle iyi niyet ve dürüstlük kuralları kapsamında çözmeye gayret etmeyi
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
19.2. Sözleşme’den doğan ilişkiye Türk hukuku uygulanır ve işbu Sözleşme’ye göre yapılan
satışlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda (ve ilgili yönetmeliklerde)
yer alan kapıdan satış, kampanyalı satış, taksitli satış ve abonelik sözleşmesine ilişkin, bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla, hükümleri uygulanamayacaktır.
19.3. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez (Çağlayan)
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
20. YÜRÜRLÜK

:

20.1. İşbu Sözleşme Taraflarca teati edilerek 17 sayfa, 20 ana madde, 2 (iki) asıl nüsha olarak
düzenlenmiş olup, Taraflar’ın serbest iradeleriyle kabul edilmiş ve
/ /
tarihinde imza
edilerek yürürlüğe girmiştir.
EK-1: Kredi Kartı ve Kredi Kartı ile Taksitli Ödeme Sözleşmesi
OKSİD BİLİŞİM

BAYİ

EK-1 KREDİ KARTI VE KREDİ KARTI İLE TAKSİTLİ ÖDEME SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
✓ Ticari merkezi Taşdelen Mahallesi Atabey Cad. Yılmaz Makine Apt. No: 9/1 Çekmeköy/İstanbul
adresinde bulunan, Sarıgazi Vergi Dairesine 6380620635 VKN ile kayıtlı OKSİD BİLİŞİM
TEKNOLOJİ SAN VE TİC. A.Ş. (Bundan böyle “Firma”, “Şirket” veya “OKSİD BİLİŞİM”
olarak anılacaktır.) ile,
✓ Ticari merkezi …………………………………………………………………………adresinde
bulunan, ……………………. Vergi Dairesine ……………………………VKN numarası ile
kayıtlı (Bundan böyle “BAYİ” olarak anılacaktır.) arasında,
aşağıdaki şartlarda ........../......../20.. tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Web-Oksid üzerinden kredi kartı ile veya OKSİD’den mail order ile yapılacak Kredi kartı
taksitlendirme işlemlerinin çalışma yöntemi, devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları,
OKSİD ile MÜŞTERİ’nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.
MADDE 3- ÜYELİK SİSTEMİ:
MÜŞTERİ’nin BAYİ ÖDEME üyeliği gerektiren işlemlerden faydalanabilmesi için gerekli bulunan
Kredi Kartı ve Taksitli Ödeme Sözleşmesi MÜŞTERİ tarafından imzalanarak OKSİD’e
ulaştırılmalıdır. Ayrıca OKSİD tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi
MÜŞTERİ’ye bu hizmeti vermekten sakınabilir.
MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A-OKSİD’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- OKSİD, BAYİ ÖDEME sisteminin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan
teknik altyapıyı kurarak, çalışmasını sağlar.
2- Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi OKSİD’in güvenliğinde olup, bu
bilgileri OKSİD yasal mercilerin talep etmesi ve Mahkeme tarafından istenilmesi halleri dışında üçüncü
kişiler ile paylaşamaz.
B-MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1- BAYİ ÖDEME sisteminde sunulan hizmetlere OKSİD tarafından belirlenen şartlar dışında
yetkisiz bir şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması
halinde, OKSİD’in uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini;
2- BAYİ ÖDEME sistemi ile gerçekleştirilen Taksitli ödeme işlemlerinde MÜŞTERİ Web-Oksid’ten
dökümünü alacağı Kredi Kartı Ödeme Talimatı’nı kart sahibine imzalatarak “212 217 08 15”
numaralı faksa hemen fakslayacağını ve bir hafta süre içerisinde OKSİD’e ulaştırmayı kabul
ettiğini;
3- BAYİ ÖDEME sistemi ile gerçekleştirilen işlemlerden doğan finansman giderinin OKSİD tarafından
müşteriye K.D.V ilave edilerek fatura edileceğini;
4- MÜŞTERİ BAYİ ÖDEME sistemi ile yapmış olduğu işlemlerden dolayı OKSİD’de oluşan net
alacağını 5 (beş) iş günü içerisinde kapatacağını ve bu alacaklarını daha önceden oluşmuş bir borç
kalemi ile mahsup edemeyeceğini;
5- BAYİ ÖDEME sistemi ile yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık
vesaire tüm riskler MÜŞTERİ üzerinde olup, çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde OKSİD’e

rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların derhal MÜŞTERİ’nin
cari hesabına borç olarak kaydedileceğini ya da OKSİD tarafından talep edildiğinde derhal ve nakden
ödeneceğini kabul eder.
MADDE 5- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve
bilgisayar kayıtlarının HMK 193 Madde gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil
teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü
itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat
ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
MADDE 6- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu sözleşme OKSİD veya MÜŞTERİ’nin dilediği zamanda yazılı olarak bildirilmek şartıyla, sona
erdirilebilir.
İşbu sözleşme 6 (altı) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilip taraflarca okunarak
........../......../20.. tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.

OKSİD BİLİŞİM TEKNOLOJİ SAN VE TİC. MÜŞTERİ
A.Ş.
Kaşe-İmza Kaşe-İmza

