ÇÖZÜM ORTAĞI “ MARKETPLACE” KULLANIM SÖZLEŞMESİ
BİRCOM A.Ş. ile Çözüm Ortağı/Bayi arasında daha önce imzalanmış olan “ Çözüm Ortaklığı ve Kazananbayi
Sözleşmesi “ çerçevesinde ve işbu sözleşme kapsamında olmak üzere, Bayiden Bayiye (B2B) satış yapmak üzere
“kazananbayi.com” sitesi üzerinde sanal dükkan/marketplace açmak isteyen çözüm ortağı/Bayiler , Bircom A.Ş.
tarafından talep edilen belgelerin tedariki, formların doldurulması ve Bircom A.Ş.ye iletilmesinden sonra,
marketplace açmaya hak kazanması halinde, web sayfasında yer alan bilgilendirme ve onay formunu inceleyip
“ formun içeriğini okudum, kabul ediyorum “ şeklindeki butonu tıklamakla bayiden bayiye yapılacak satışlarda
Çözüm ortaklığı ve Kazanan Bayi Sözleşmesinde yer alan tüm hükümlerin yanı sıra, işbu sözleşmede yer alan
sorumlulukları yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
Çözüm Ortağı/Bayi’nin Yükümlülükleri
Bayi, “kazananbayi.com “ web sayfasının kullanımı sırasında;
1) Kayıt formunda ve sözleşmede yer alan firma bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin kullanılmasının
gerekli olduğu(şifre unutma gibi)durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından dolayı Bircom A.Ş. nin ve
diğer Bayinin doğacak zararlarından dolayı sorumluluğun tamamen kendisine ait olmasını ,bu hallerde gerekli
görülmesi halinde Bircom A.Ş. tarafından üyeliğinin sona erdirilebileceğini ,
2) “Kazananbayi.com’a erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi oluşturacağı kullanıcı kodu/adı ve
şifrelerin
güvenliğinden sorumlu olduğu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılabilecek işlemlerin Bayi adına
yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin Bayi tarafından yetkilendirildiğini, bu nedenle marketplace
üzerinden yapılacak olan bayi satışlarında , şifre ve kullanıcı kodunun yetkisiz kişilerce kullanıldığı, çalındığı,
işlemin kendisine ait olmadığını iddia edemeyeceğini,
3) “kazananbayi.com “’dan verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Bircom A.Ş.’ye ait olduğunu, bu
yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
4) İleri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, “kazananbayi.com” sanal ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği
şahsi bilgilerinin, her türlü verilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Bircom A.Ş. ’nin bu dosyalardan,
verilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını,
5) Hatalı yapılan satış işlemlerinden, kaybolan ürünler ve/veya eksik alınan bilgilere istinaden, yanlış adrese
gönderilen ürünler ile iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Bircom A.Ş. nin sorumlu olmayacağını,
6) Sunulan hizmetlere Bircom A.Ş. tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı
hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere
uymadığı durumlarda Bircom A.Ş. nin ve alıcı Bayinin uğrayabileceği tüm zararları tanzim etmeyi,
7) Üye Bayilere ait verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, depolanmasından, dağıtılmasından dolayı
gelebilecek zararlardan ötürü Bircom A.Ş. nin sorumlu olmayacağını, tüm sorumluluğun Bayi’ye ait olacağını,
8) “Kazananbayi.com “ sitesi üzerinden, 3.şahısları, diğer Bayileri,Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye
Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
9) Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun
olmasını,

10) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,
11) Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmayı,
12) Kişi ya da kurumların isimlerini ticari itibarlarını lekeleyici, küçültücü, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun
dışı metaryal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Bircom A.Ş. ’nin yazılı izni bulunmadan
Kazananbayi ile ilgili reklam yapmamayı, anket yarışma ya da zincir mektup faaliyetinde bulunmamayı,
13) Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar
göndermemeyi, Bircom A.Ş. ’den yazılı izin almadan Kazananbayi servislerini ticari ya da reklam amacıyla
kullanmamayı,
14) Bircom A.Ş. nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, bayi satışlarını her ortamda
kontrol edebileceğini,
15) Ana Sözleşmeye ve işbu sözleşmede yazılı kurallara aykırı davrandığı takdirde Bircom A.Ş. nin hiçbir ihtara
gerek kalmaksızın gerekli müdahalelerde bulunma ve bayiye ait sanal dükkanı kapatma, geçici olarak hizmete
kapatma, servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
16) Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri e-postalamamayı ve zincir posta(chain mail),yazılım virüs
(vb.) gibi e-postaları dağıtmamayı,
17) Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, dağıtmamayı, kötüye kullanmamayı,
18) Bayiden bayiye yapacağı her türlü satış işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, satışa konu ürünlerle
ilgili ayıp, hasar, eksiklik, ürünün ambalajının tam olması, ambalaj üzerinde yasa ve yönetmelikler gereği
bulunması gereken ibarelerin bulunması, garanti belgesinin bulunması, vb sorumluluklarını eksiksiz yerine
getireceğini, alıcı bayinin yasal süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapacağı ürün iadesi, değişim veya
sipariş iptali, cayma hakkı gibi sorumluluklara eksiksiz uyacağını, Çözüm Ortaklığı ve Kazanan Bayi
Sözleşmesinin 4.2.maddesinde yazılı “ Çözüm Ortağının Sorumluluğu “ başlıklı maddede yer alan
sorumlulukların işbu sözleşme için de geçerli olduğunu, Bayiden bayiye yapılacak olan satışlarda, Bircom A.Ş.
nin satışa konu ürünün satıcı bayinin stokunda bulunduğuna, süresinde ve alıcıya zamanında teslimine dair bir
taahhüdünün ve sorumluluğunun bulunmadığı, buna dair tüm sorumluluğun satıcı bayiye ait olacağını,
19) Sistem üzerindeki satın alma işlemini Bircom A.Ş. nin 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, siparişin alıcıya
tesliminin alıcı tarafından onaylanmasını müteakip , iyzico firmasının havuzunda bekleyen satış bedelinden
Bircom A.Ş. ye anlaşma gereği ödenmesi gereken komisyon ve diğer ücretlerin kesilmesinden sonra, 14 + 3
gün içerisinde satıcının kayıtlı hesabına aktarılacağını, bu işlemle birlikte Bircom A.Ş. tarafından belirlenen
komisyon bedeli için kesilen e-faturanın satıcının elektronik tebligat adresine iletileceğini , herhangi bir şekilde
ürünün satıcıya iadesini gerektirir bir yasal durumun ortaya çıkması halinde satışa konu ürün bedelini komisyon
hariç , herhangi bir kesinti yapmaksızın iyzico vasıtasıyla alıcıya aynen iadesini ve ürünü iade koşullarına uygun
durumda olması kaydıyla geri almayı kabul ve taahhüt eder, komisyon miktarı ile reklam ücreti Bircom A.Ş.
tarafından belirlenecek olup, komisyon bedelinin artırılması, azaltılması Bircom’un takdirindedir. Komisyon
oranları ve reklam bedelleri site üzerinden Bayilere duyurulacaktır. Bayinin işlem yaptığı anda web sitesinde
ilan edilen komisyon oranları ve reklam ücretleri geçerli olup , Bayi işlem yapmakla bu oran ve ücretleri kabul
etmiş sayılır.

20) Mal teslimi sırasında istenildiği takdir de geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin
kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, kimlik ibrazından kaçınıldığı veya
teslim için imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin
gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
21) “ Kazananbayi.com sitesi üzerinde sanal dükkan /marketplace açan bayiler ile buradan alım yapan Bayiler
“bilgilendirme ve onay formunu okudum, kabul ediyorum “ butonunu tıklamakla İşbu “ Çözüm ortağı
marketplace kullanım sözleşmesini “ kabul etmiş sayılacaklardır.

