
   
XML BAYİLİK SÖZLEŞMESİ   

   

   

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI   

1.1 Tedarikçi   

Aşağıda İsim/Unvan ve iletişim bilgileri bulunan firma bundan böyle ‘’Tedarikçi’’ olarak anılacaktır.   

İsim/Unvan: ÇAMLICA HOME – HALİM ÖZYENER   

Adres:  Bulgurlu Mah. Bağcılar Cad. No:41/HB, 34696 Üsküdar/İstanbul   

E-Posta: yardim@camlicahome.com  

Tel : 0 (216) 650 93 45 GSM : 0 (536) 944 54 44  

Web sitesi: www.camlicahome.com   

Vergi No: 42328503726 - V.D: Ümraniye   

  

1.2 Bayi   

Aşağıda İsim/Unvan ve iletişim bilgileri bulunan firma bundan böyle ‘’Bayi’’ olarak anılacaktır.  

İsim/Unvan:    

Adres:    

E-Posta:    

Telefon: 0 (          ) ………………………..   

Web sitesi:    

Vergi Dairesi-Vergi/T.C Kimlik No:   

   

1.3 Taraflar   

Tedarikçi ve Bayi birlikte ise ‘’Taraflar’’ olarak anılacaktır.   
   
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI   

   

2.1 KAPSAM   

İşbu sözleşme Tedarikçi’ ye ait www.camlicahome.com  sitesinde genel satışa sunulan ev dekorasyon 

ürünleri, züccaciye, ev hediyelikleri, duvar saatleri, emaye ürünler, mutfak eşyaları gibi ürünlerin XML 

datasının Bayi’ ye kullanımına açılmasını kapsar.  Tedarikçi bir süreliğine veya tamamen belirli ürün 

gruplarını ve markalarını satıştan kaçınabilir. Bu durumda bir Bayi tarafından bir tazminat talebinde 

bulunulamaz. Ürünler ve markalar sezona göre ve dönemsel olarak değişkenlik gösterebilir. Tedarikçi, 

Bayi’ nin posta, e-posta adreslerine bildirim yapmak koşulu ile www.camlicahome.com   üzerinden 

verdiği hizmeti başka site veya sitelerden de sağlayabilir. Bayi’ nin sözlşeme   

   

MADDE 3 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ   

   

3.1 BAYİLİĞE KABUL ETME   

İş bu karşı sözleşmenin yürürlük tarihi itibarı ile sözleşme süresince Bayi sıfatı kazanan Kişi/Firma 

www.camlicahome.com   sitesinde üyelik oluşturur. Tedarikçi, Bayi’nin uygun olduğu paket tarifesine 

göre sistem üzerinden belirler.    
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3.2 SİPARİŞLERİN OLUŞTURULMASI   

Bayi, kendisine www.camlicahome.com   web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak 

web üzerinden tanımlanan fiyatlardan sipariş oluşturabileceği gibi,  Telefon, e-posta gibi yollarla 

istediği ürünün adı ölçüsü, miktarı ve diğer özelliklerini ayırt edici özelliklerini bildirerek sipariş 

oluşturabilir. Bayi ürünün gönderileceği adres ve iletişim v.b bilgilerini ayrıntılı olarak belirtmelidir.   

   

    

3.3 ÜCRETLENDİRME   

   

3.3.1 XML Bedeli    

XML Bedeli her sözleşme dönemi için bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak Bayi tarafından 

Tedarikçiye ödenir. Bu bedel hiçbir şekilde Bayi’ ye geri ödenmez.  Tedarikçi XML Bedelinde değişiklik 

yapma hakkını saklı tutar. XML ücretlerinde meydana gelen değişiklikler olumlu veya olumsuz yönde 

Bayiyi etkilemez. Fiyatlarda meydana gelen değişiklikler için Taraflarca tazminat istenemez. Bayi 

Tarifelerine göre XML hizmet bedelleri Aşağıda Tablo halinde verilmiştir.   

   

3.3.2 Ürün Bedeli    

İşbu sözleşmeye konu olan ürünlerin bedeli www.camlicahome.com   sitesi üzerinden Bayi tarafından 

Havale/EFT, Kredi Kartı ile yapılabilir. Bayi tarafından Web sitesi dışında Verilen siparişlerin 

ücretlerinin havalesi yapılmadan sipariş oluşturulmaz. Ürün bedelleri sipariş anında geçerli olan Bayi 

için Tedarikçi tarafından oluşturulan üyelik tipine göre belirlenmiş fiyatlardır. Ürün bedelleri ödeme 

yöntemine göre ve dönemsel olarak değişiklik gösterebilir.    

   

3.3.3 KARGO ÜCRETLERİ   

Bayi tarafından verilen siparişlere ait her türlü taşıma/kargo v.b masraflar Bayi’ ye aittir.    

   

3.4 KARGO SÜRECİ   

Bayi tarafından, işbu sözleşmenin 3.2 Maddesine uygun şekilde oluşturulan sipariş, Bayi’nin anlaşmalı 

olduğu Kargo firması ile Tedarikçi tarafından gönderilir. Tedarikçi’ nin bulunduğu adreste Bayi’nin 

anlaşmalı olduğu kargo firması bulunmaması halinde Kargo Firması tarafından Tedarikçinin 

adresinden alınması gerekmektedir. Bayi tarafından oluşturulan siparişler Bayi’ nin talebine göre 

Bayi’ nin kendisine veya Nihai Tüketiciye Tedarikçi tarafından gönderilir. Siparişin Bayi’ye 

gönderilmesi durumunda Ürün Faturası ile birlikte Bayi’ ye gönderilir. Nihai tüketiciye gönderilen 

ürünlerin Faturası Bayi’ ye gönderilir. Tedarikçi kendisine gelen siparişi en geç kırk sekiz saat içinde 

kargoya vermekle yükümlüdür. Bu süre hesabında Cumartesi ve Pazar günleri ile Resmi ve dini tatil 

günleri dahil edilmez. Bayinin anlaşmalı olduğu Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden 

Tedarikçi sorumlu tutulamaz.    

   

3.5 VERGİLER   

Tedarikçi sipariş verilen ürünlere ait faturaları Bayi namına oluşturur. Tek tek veya toplu olarak 

Bayi’nin iletişim adresine gönderir. Bayi’nin Nihai Tüketici ile arasındaki satış işleminden, oluşacak 

her türlü vergi/resim ve harçlardan, usulsüzlük işleminden Tedarikçi Sorumlu tutulamaz. Vergi 

oranlarında meydana gelen değişiklikler tedarikçi tarafından aynen yansıtılır.   

   

3.6 GİZLİLİK   

Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal 

bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu 

hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte 
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bulunduğu sürece ve sona erdikten sonra birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde her 

hangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Aynı husus işbu sözleşme ve hükümleri 

için de geçerlidir. Bayi,Tedarikçi tarafından kendisine teslim edilen www.camlicahome.com  adresine 

ait şifreyi sadece kendisinin kullanacağını, hiçbir surette ve hiçbir gerekçe ile ailesi, yakınları, 

personeli, müdürü, farklı internet sitesi sahipleri ve istihdam ettiği kişilerle paylaşmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlardan Bayi tek başına sorumlu olup Tedarikçi 

tarafından hesaplanarak kendisine bildirilen tutarı hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ilk talepte 

Tedarikçi’ ye ödeyeceğini taahhüt eder. Bayi işbu sözleşmenin 3.2 maddesine göre oluşturulan 

siparişleri kendisinin vermediğini, kısmen ya da tamamen böyle bir siparişin olmadığını ileri süremez.    

   

3.7 HUKUKA UYGUNLUK   

Tedarikçi sözleşme kapsamındaki ürünlerin adı, markası v.b özelliklerini gerçeğe uygun olarak 

bildirmekle, Bayi de bu duruma uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bayi; Tedarikçi’ den temin 

edeceği ürünleri gerçek dışı,  Tedarikçi’nin ismini ve ünvanını kullanarak, tüketiciyi aldatmaya yönelik 

abartılı şekilde tanıtamaz. Bayi; tanıtımını T.C Yasalarına ve mevzuatına uygun şekilde yapmakla 

yükümlüdür. Bayi’ nin sözleşmeye konu ürünleri Yasalara aykırı şekilde tanıtmasından oluşacak 

zararlar Bayi’ nin kendisine aittir. Bu konuda Tedarikçi sorumlu tutulamaz.    

   

3.8 AYIPLI/ MALLAR VE CAYMA HAKKININ KULLANILACAĞI DURUMLAR VE ÜCRET İADE  

PROSEDÜRÜ   

   

3.8.1 Teslimat sırasında ürünün Hatalı/Ayıplı/Eksik olduğunun anlaşılması   

Kargo firması tarafından Bayi’ ye/Nihai Tüketiciye teslim edilen ürünler Kargo Firması huzurunda 

açılır. Hasarlı/kusurlu/eksik ambalajlanmış ürünler kargo firmasının da imzalayacağı bir tutanak 

tutulur ve teslim alınmaz. Tutulan tutanak ürün ile birlikte en geç 8 gün içinde ürün Tedarikçi’ ye 

gönderilir. Tedarikçi’ nin hatalı/eksik gönderiminden kaynaklanan kargo masrafı Tedarikçi tarafından 

ödenir. 8 günlük zaman içinde tedarikçiye bildirilmeyen ürünlerin kargo/taşıma masraflarından 

tedarikçi mesul değildir. Tedarikçi hatalı/eksik olduğu gerekçesi ile kendisine iade gönderilecek 

ürünlerin taşıma/kargo işlerini başka bir firma vasıtası ile talep edebilir. Ayıplı Mal ile ilgili yasal süreç 

ürünün Bayi/ Nihai tüketiciye teslim tarihi ile başlar.   

   

3.8.2 Teslimattan sonra anlaşılan Hatalı/Ayıplı/Eksik ürünler   

Bayi, siparişin tesliminden sonra üründe ortaya çıkan hata/ayıp/eksikler konusunda kendisine yapılan 

veya Internet Sitesi tarafından iletilen şikâyetleri Tedarikçi’ye derhal ve tüm detayı ile bildirmekle 

yükümlüdür.(Mümkünse şikâyetin yapıldığı aynı gün mümkün olmadığı takdirde en geç 1 iş günü 

içinde YAZILI OLARAK –faks-mail vs.) Tedarikçi tüketici şikâyetinin haklı olmadığına kanaat getirirse 

doğrudan kendisi veya dilerse Bayi vasıtasıyla tüketicinin talebinin kabul edilmediği bilgisini tüketiciye 

iletir. Tüketicinin haklı olduğuna karar verilirse tüketicinin iade etmek istediği ürünler Tedarikçi  

tarafından iade alınacaktır. İade koşulları satış koşulları (fiyat, iskonto, ödeme vb.) ile aynıdır.   

   

3.8.3 Cayma Hakkının Kullanılması   

Cayma hakkı Bayi/Nihai tüketiciye teslim tarihi itibarı ile başlar ve yasal olan 14 (On dört) gündür. 

Bayi’ nin vermiş olduğu siparişlerin cayma hakkı kullanılması durumunda Tedarikçi bu masrafları 

üstlenmez. Süresi içinde Cayma hakkı kapsamında Tedarikçi’ ye iade edilen ürünlerin ücret iadesi satış 

koşulları ile aynıdır.    
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4.BAYİ PAKETLERİ VE PAKETLER ARASI GEÇİŞLER   

Bayiler , Diamond, Platinum Gold Silver Bayiler olmak üzere 4 ana kategoriye ayrılmıştır. Buna göre; 

Aylık net sipariş tutarı;   

 0 TL - 5.000 TL ( 5000 TL dahil) arası olanlar Silver Paket   

5.000 TL - 10.000 TL arası olanlar (10.000 TL Dahil)  Gold Paket   

10.000 TL – 20.000 TL arası olanlar (20.000 TL Dahil) Platinum Paket 20.000 TL 

üzeri siparişi olanlar Diamond Paket kapsamında Bayi olurlar.     

Bayi sözleşeme ile birlikte bayi tipine göre belirlenmiş oranlara göre ıskonto alır. Sözleşme süresi 

içinde bir önceki ayın net sipariş miktarı kendi bulunduğu paketin üst grubunda ise bir sonraki ay o 

paketteki ıskonto oranları geçerli olur. Üst paket hedefleri tutturulursa üst paketteki indirim 

oranlarını alır. Üst pakete geçirilme işlemi cari ay performansı ile sınırlıdır. Yani devam eden aylarda 

sipariş miktarı düşer ise paket tarifesi de ona göre değişir. Bayi Sözleşme ile seçmiş olduğu paketin alt 

grubundaki paket tarifelerine dahil edilemez. Bayi lehine olan hükümler uygulanır. Bayi sözleşme 

süresi içinde paket değişikliği yapmak isterse güncel olan fiyat listesine göre hesaplanacak olan farkı 

tedarikçiye öder ve üst paket tarifesine geçer. Hesaplama yapılırken sözleşmenin geriye kalan süresi 

üzerinden Geçiş yapacağı paketin aylık tarife fiyatına göre işlem yapılır. Paket tarifesi aynı kalmakla 

birlikte süre uzatımlarında da aynı hesap yöntemi geçerlidir. Tedarikçinin paket fiyatlarında yapacağı 

kampanya, süreli indirimler v.s dolayısı ile oluşacak fiyat farkının Bayi lehine olması durumunda 

Tedarikçi tarafından fark ödenmez.    

   

5. ALTYAPI UYGUNLUĞU   

Bayi XML Datasının kendi web sitesine aktarımını yapacak alt yapıya sahip olmalıdır. Bayi’ nin web 

sitesinde veya altyapısında meydana gelen aksaklıklar hususunda Tedarikçi sorumlu tutulamaz. 

TEDARİKÇİ’ ye ait web sitesinde meydana gelen sunucu sıkıntıları, bakım süreçleri ve mücbir 

sebeplerle meydana gelen ve süresi 48 (kırk sekiz) saati geçmeyen XML datasının aktarım problemleri 

sonucu Bayi zararın tazminini isteyemez. Ancak; bir sözleşme döneminde Tedarikçi kaynaklı 

problemlerin Bayi’ nin hizmeti kullanamayacağı şekilde sıklaşması söz konusu olursa Tedarikçi Bayi’ ye 

XML bedelini iade eder.    

6. TEBLİGATLAR   

Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir 

değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar 

hukuken geçerli sayılacaktır.   

   

7.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ   

Sözleşmenin süresi 1 yıldır.   

8.CEZAİ ŞARTLAR VE TAZMİNATLAR   

Taraflarca İşbu sözleşme hükümlerine aykırı şekilde hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde tek 

taraflı fesih edilir.   

9. KESİN DELİL   

İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Tedarikçi tarafından düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor 

www.camlicahome.com  adresi, yardim@camlicahome.com  adresli eposta adresinden gelmiş ve 

gönderilmiş olan e- postalar, makbuz, ticari defter ve kayıtlar ve benzeri evraklar ile göstereceği 

tanıklar aksi ileri sürülemez geçerli tek ve kesin delil niteliğindedir   
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10.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE SÖZLEŞMENİN FESHİ   
Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra 

daireleridir. 4 (Dört) Sayfa ve 10(On) maddeden ibaret işbu sözleşme ve Ekleri taraflarca 1 asıl nüsha 

ve 1 Nüsha Aslı gibi örneği  olacak şekilde tanzim edilerek ……../………../………. Tarihinde imzalanmış ve 

aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha Tedarikçi’ de, Aslı gibi örneği ise Bayi’ de muhafaza 

edilecektir.    

   

  BAYİ                  TEDARİKÇİ   

İsim/Unvan:   

Kaşe   

İmza   

   

EKLER:    

1- Vergi Levhası Örneği   

2- Kimlik Fotokopisi   

3- İmza Beyanname Örneği   


