
Takip Et Tekstil İnşaat Otomativ Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
B2B Web Sitesi Bayilik Sözleşmesi

• Bu sözleşme ile birlikte E-Bayi İmza Sirküleri’nin gönderilmesi, her sayfanın kaşelenerek imza

sirkülerinde imzaları olanlar tarafından imzalanması zorunludur. Sözleşme taraflara iki nüsha

olarak gönderilecektir.

• Sözleşmenin E-Bayi tarafından doldurulup Takip Et Tekstil İnş. Oto. Ve Tic. Ltd. Şti. geri

gönderilmesinden sonra E-Bayinin sisteme güvenli bir biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre,

E-Bayi tarafında sözleşmeyi dolduran kişinin ismine gönderilecektir.

MADDE 1 TARAFLAR

Bir tarafta,  Merkez Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No : 28-30C Güngören/İstanbul adresinde mukim

Takip Et Tekstil İnş. Oto. San. Ve Tic. Ltd. Şti ( QU STYLE ) Diğer Taraftan

……………………………………………………………………………………….. adresinde

mukim E-Bayi arasında aşağıdaki şartlar dahilinde bir sözleşme tanzim ve imza edilmiştir.

MADDE 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme Qu Style’in bu marka adı altında internet üzerinden bayilerine online ürün satışı

yaptığı, eticaret sitesine üyelik koşulları ile taraflar arasındaki ticarete dair kuralları düzenlemenin

yanısıra E-Bayi’nin online alış veriş sitesinin bayinin kullanımına açılması ile ilgili kuralları ve

karşılıklı yükümlülükleri belirler.

MADDE 3 ÜYELİK SİSTEMİ

a) Qu Style tarafından belirlenecek ve  her bayi için farklı olacak bir bayi kodu E-Bayi’ye verilecektir.

b) Yönetici kullanıcı adı Qu Style tarafından belirlenir. E-Bayinin istemesi halinde değişik yetkilere

sahip kullanıcı adları oluşturularak sözleşme çerçevesinde ve yürürlükte bulunan mevzuat

çerçevesinde her türlü sorumluluk e bayiye ait olmak üzere E bayiye imza karşılığı teslim

edilebilecektir.E bayi bu şekilde teslim aldığı kullanıcı adı ve şifresini şirketi içinde yetki vermek

istediği kişilere kullandırabilir. E-Bayi bu kişilere verdiği yetkilerin ve bu kişilerin yapacakları

işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve ikrar etmektedir.
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c) E-Bayi’nin sisteme güvenli bir biçimde bağlanmasını sağlayacak şifre Qu Style tarafından

belirlenmiş olup ilk kullanımda bu şifre bayi tarafından değiştirilmelidir. Şifrenin değiştirilmesi

ve korunması tamamen E-Bayinin sorumluluğunda olup, Qu Style şifre kullanımından ve orijinal

şifrenin değiştirilmemesinden dolayı doğabilecek olası problemlerden kesinlikle sorumlu

değildir.

d) E-Bayinin B2B web sitesi üyeliği gerektiren servislerden faydalanabilmesi için bayi kodu, kullanıcı

adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. Qu Style tek taraflı olarak herhangi bir zamanda E-Bayi’ye

bu hizmeti vermeyi durdurabilir.  İmza ve Kaşe ……………………………
MADDE 4 TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) E-Bayi’nin Yükümlülükleri

1. E-Bayi, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan

olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu

hallerde e-bayilik üyeliğinin Qu Style tarafından tek taraflı olarak sona ereceğini,

2. B2B WEB sitesi kullanımı için kendisine verilen şifreyi ilk kullanımda değiştireceğini, şifre ve

kod güvenliğinden sorumlu olduğunu, şifre ve kod kullanılarak yapılan tüm işlemlerin E-Bayi

tarafından yapıldığını ve bu kod ve şifreyi kullanacak kişilerin e-bayi tarafından

yetkilendirildiğini,

3. Sisteme tanımladığı ‘’ Yönetici Kullanıcı’’ veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı tüm

işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını,

4. E-Bayi, B2B WEB Sitesi’nde verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Qu Style’a ait

olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını,

5. Verilen siparişlerde Qu Style’ın belirlediği kredi limitleri dahilinde, satış ve şartlarına uygun

olarak işlem yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise ancak kredi kartı ya da

belirli süre dahilinde uzatılan açık hesap ile ödeme yapma zorunluluğu olduğunu,

6. 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 ürünlerin yetkiliye teslim edilmeyeceğini, ancak kargo firmasının ürünün

teslim edildiğine dair teslim fişindeki imzaya karşı e bayinin itirazının olamayacağını,(E-

bayinin kargo firması nezdinde her türlü talep ve dava hakkıolduğu bu maddeden istisnadır.)

7. Ürün başka bir şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahısın ürünü

teslim aldığına dair E-Bayi’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

şahısın imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim

edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayacağını,her nasılsa ürün

teslimatının gerçekleşmesi durumunda E-bayinin buna itirazının olamayacağını ve E-bayinin

qu stye dışındaki ilgililere karşı talep ve dava hakkı bulunduğunu,

8. Şifre dahil üye bilgilerinin e-bayiye teslim edilmesinden sonra bu bilgilerin kullanımı ile

sipariş, alım ve diğer tüm işlemlerden şifre sahibi olarak e-bayinin sorumlu olduğunu ve qu

style’ın sorumluluğu bulunmadığını,
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9. E-bayi B2B WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlere Qu Style tarafından belirlenen şartlar dışında

yetkisiz girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması

halinde, Qu Style uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini.

10. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Qu Style’ın hiçbir ihtara gerek kalmadan gerekli

müdahalelerde bulunma ve gerekirse sözleşmeyi fesh ederek E-Bayi`nin üyeliğine son verme

hakkına sahip olduğunu e-bayi kabul beyan ve ikrar etmektedir.

11. Bayi Qu Style’ın izni olmadan Qu style adına tescilli marka, logo, görsel

kullanamayacaktır.E-bayi 5846 sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’na uygun hareket

etme yükümlülüğü altındadır.Bu kanuna aykırılık oluşturan her türlü eylemden e bayi cezai

ve hukuki anlamda sorumlu olup qu Style’in bu kanun kapsamında ya da başkaca kanunlara

aykırılık nedeni ile ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminattan e bayii sorumlu olacaktır.E

bayinin bu tazmin yükümlülüğüne itiraz hakkı bulunmamaktadır.

b) Qu Style’ın Yükümlülükleri ve ödeme koşulları

1. Qu Style, B2B WEB Sitesi’nin sürekliliği ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan teknik

altyapıyı kurar ve bakımını sağlar.

2. Sistemde yer alan bilgilerin sağlıklı olması için gerekli azami çabayı gösterir ancak, Qu

Style dışındaki kaynaklardan alınan bilgilerin hatalı olmasından sorumlu tutulamaz.

3. B2B WEB Sitesi`den verilen siparişleri, stok ve lojistik imkanlarına göre en çabuk ve iyi

şekilde teslim etmek için gereken azami çabayı gösterir.

4. Sipariş verilen ürünlerin teslimini adil bir sıra gözeterek yapacaktır. Ancak Qu Style’ın

bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden ve aksaklıklardan Qu Style

sorumlu tutulamaz.

5. Bu sözleşmede belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi Qu Style `ın

güvenliğinde olup, bu bilgileri Qu Style ne maksatla olursa olsun üçüncü şahıslarla

paylaşmaz. Ancak bilim suçları kapsamında yapılan siber saldırılar sonucu paylaşım

yapılması bundan müstesnadır.

6. Qu style aldığı siparişe dair faturayı ürün ile birlikte kargoya teslim ederek

gönderir.Ayrıca iş bu sözleşmede bulunan yasal tebligat mail adresine de faturayı

iletir.Ve e-bayinin cari hesabına borç kaydeder.

7. Dönem sonunda qu style tarafından e-bayiye ileşim e posta adresine mutabakat için cari

hesap ekstresi gönderilir.E- Bayinin gönderilen bu cari hesaba karşı 7 gün içerisinde

mutabakat onayı vermesi beklenir.7 gün içerisinde onay verilmemesi halinde

onaylanmış kabul edilerek muhasebe kayıtları kesinleşir.E bayinin uygun vasıtalar

aracılığı ile ve ispatlayıcı belgeler sunmak kaydı ile cari hesap ekstresine aynı sürede

itiraz etme hakkı bulunmaktadır.Bu durumda q style gerekli incelemeyi yaparak e-bayiye

neticeyi bildirir.Bu incelemede Qu style kayıtları esastır ve e bayinin bu kayıtlara itiraz

hakkı bulunmamaktadır.

8. Kesinleşen cari hesaplar en geç …………..iş günü içinde ödenerek kapatılır.

kapatılmayan cari hesaplara Qu Style kendi tasarrufunda olmak üzere fatura bazında bir

vade farkı uygulayabilir. Vade farkı ilk faturaya ilave edilebileceği gibi, müstakil fatura da

tanzim edilebilir. Bayi vade farkı oranlarının Qu Style tarafından belirlenmesini kayıtsız

şartsız kabul ve taahhüt eder. B2B satışlar peşin olup  bu hükümden müstesnadır.
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9. Qu Style , Ürünlerin www.qustyle.com web sitesinde teşhir edilmiş olmasına rağmen

ürünlerin stokta bulunduğunu taahhüt etmez. Qu Style sipariş miktar ya da tutarı

konusunda asgari sınırlamalar koyabilir.E bayi bu sınırlamalara itiraz edemez.

10. E-bayi sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu (Fatura, çek senet vs )

ödemekte temerrüde düşmesi halinde e- bayinin tüm müeccel ve muaccel borçları en

yüksek banka kredi faizi oranında faiz uygulanmak sureti ile tahsil olunacağını e bayi

kabul, beyan ve ikrar etmektedir.B2B satışlar peşin olup  bu hükümden müstesnadır.

MADDE 5- YETKİLER

a) E-Bayi tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun “B2B WEB Sitesi E-

Bayi Üyelik Sözleşmesi”ni imzalayıp kaşeleyip Qu Style’a göndermesinden sonra “Yönetici

Kullanıcı Adı” ve “Geçici Şifre” si Qu Style tarafından bayiye gönderilir ve imza karşılığında

teslim edilir. Qu Style sözleşmeyi imzalamış olan bayilerin 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 süreli ya da süresiz

olarak engelleyebilir.

b) Qu Style herhangi bir zamanda B2B WEB Sitesi sisteminin çalışmasını geçici bir süre veya

tamamen durdurabilir. Bundan dolayı Qu Style `ın B2B WEB Sitesi üyelerine veya üçüncü

şahıslara karşı hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacaktır.

c) Qu Style sistem üzerinden siparişini aldığı ürünleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile

E-Bayi`ye ulaştırabilir.

d) Kredi limitleri ya da kredi kart limitleri yeterli ya da banka hesap bakiyelerinin müsait olduğunun

onaylanması durumunda dahi Qu Style hiçbir gerekçe belirtmeden e-bayinin alışveriş yapma

yetkisini kaldırma hakkına ve yetkisine sahiptir.

e) Site de yapılan satışlar stoklar ile sınırlıdır. Stoğu olmayan ürünler için 200 adet ve ön ödeme

şartı ile e-bayi ürün talebinde bulunabilir.

f) Qu Style, B2B Sitesinde kendi ürettiği veya dışarıdan satın aldığı belge, bilgi, hizmet, tasarım,

grafik, görsel vb eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

g) Qu Style Web Sitesinde satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını özelliklerini teslim şekli ve şartını

belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Fiyat, stok, ürün özellik bilgilerinde bir hata olduğu

takdirde Qu Style bu hatayı düzeltecek şekilde teslimat yapabilir.Yapılan bu düzeltmeye e-bayi

itiraz edemez.

h) Qu Style, B2B Web sitesi servislerinin zamanında güvenli ve hatasız olarak sunulacağını servis ve

kullanımdan elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere

cevap vereceğini taahhüt etmez.

i) Qu Style gerektiğinde üyelerin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota

tahsisi yapabilir. Qu Style ihtiyaca göre bu kotaları arttırma veya azaltma yetkisine sahiptir. Qu

Style ortamda bulunacak dosyaların mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği

periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silinme işlemlerinden dolayı Qu

Style sorumlu tutulmayacaktır. E-bayi kendi yedeğini kendisi almak zorundadır.

j) Qu Style’ın herhangi bir nedenle sipariş verilen ürünü teslim edememesi halinde E- bayii’nin

hesabına iade edilmesi gereken bedelden başka E-bayi gecikme faizi, fiyat farkı, kur farkı vb.

herhangi bir bedel talep edemez.
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MADDE 6 -Gizlilik

E-Bayi, sözleşme süresi boyunca sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden iki

yıllık süre içerisinde B2B WEB Sitesi’nin sistemi ile ilgili şifre ve kodlarını ve diğer hiçbir bilgiyi

üçüncü kuruluş ve kişilere vermeyeceğini taahhüt eder. E-bayi’nin bu bilgileri üçüncü kişi veya

kuruluşlara verdiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesi derhal iptal edilir. E-bayi bu

konuda Qu Stye’ın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul eder.

MADDE 7 ÜRÜN TESLİMATI VE SİPARİŞİN İPTAL EDİLMESİ

Qu Style , bu sözleşme kapsamında yapılan ürün teslimatlarında kendi ve üçüncü parti şirketlerin

dağıtım altyapılarını kullanır. Teslimat yapılırken hangi dağıtım şirketinin kullanılacağına Qu Style karar

verir. Qu Style bu dağıtım şeklini önceden E-Bayi’ye belirtmek şartıyla değiştirebilir. Taşıma koşulları Qu

Style tarafından belirlenmediği ve E-Bayi’nin seçeneğine göre Qu Style’ın anlaşmalı olmadığı başka bir

kargo şirketi ile gerçekleşmesi durumunda taşıma ücretlerinden e-bayi sorumludur ve bu teslimatta Qu

Style sorumlu olmayacaktır. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde E-Bayi kendi belirttiği

adreste bulunamaz ise müşteriye kargo elemanı tarafından E-Bayi’ye bir ziyaret notu bırakılır. Bu

durumda E-Bayi’nin kargo şirketini araması gerekir. E-Bayi’nin kargoyu aramaması halinde aynı adrese 24

saat içinde tekrar gidilir. Bu durumda da E-Bayi’nin adresinde kimsenin bulunmaması halinde taşıma

ücreti E-Bayi’nin cari hesabına borç kaydedilecek, sipariş kredi kartı ile yapılmış ise, bu tutar kredi

kartından tahsil edilecektir. Bu durumda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır. Ancak e bayinin

hatası(teslimden sonra ürünün kaybolması,hatalı teslim adresi bildirilmesi halinde hatalı teslimat

yapılması v.s) nedeni ile Kargo firmasının teslim gerçekleştiğini gösterir gerek digital ve gerekse de

manuel belgelere itibar edilerek yapılan borçlandırmaya e bayi hiçbir şekilde itiraz edemeyecektir.

E-bayinin kargo firmasına karşı her türlü talep ve dava hakkı bundan müstesnadır.Kargo şirketinin tabi

olduğu mevzuat hükümlerinden e bayii sorumludur.

MADDE 8 ÜRÜN İADESİ

İşbu sözleşme gereğince 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Kapıdan Satışlara

İlişkin Uygulamalı Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ’in Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer

mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurulmak suretiyle, tüketicinin malın

kendisine teslim anındaki durumu ile geri vermek şartıyla, teslim tarihinden itibaren yasal süreler içinde

iade ettiği ürünler ile üretim hatasından ötürü ayıplı çıkan ve tüketicinin ilgili mevzuat uyarınca iade

ettiği ürünler, Qu Style tarafından geri alınacak olup, Qu Style’ın geri alım(iade) ile sorumlu

tutulabilmesi ancak e-bayinin alım satım ve iadeye dair tüm ispatlayıcı belgeleri qu style vermesi halinde

mümkün olacaktır.Aksi halde e bayi qu style’ı iade almaya zorlayamayacaktır.

MADDE 9 VERGİLENDİRME

Qu Style’ın B2B WEB Sitesi üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’deki mevcut vergi

kanunlarına göre vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem

üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride oluşabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu

sözleşme kapsamında hüküm ifade edecektir. Vergi Kanunları uyarınca E-Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili
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tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. İşbu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm

kanunî değişikliklerden kaynaklanan işlemler Qu Style ‘ın sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye

yansıtılacaktır.

MADDE 10 UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek tüm ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, bu

sözleşmede bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Hukuk

Usulü Muhakemeleri Kanunu, Medeni Kanun v.s.) uygulanacaktır.

MADDE 11 YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşme bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, sözleşmeden doğacak her türlü

ihtilafların halline İstanbul Bakırköy Mahkemeleri  ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 12 YÜRÜRLÜLÜK

B2B WEB Sitesi E-Bayi üyelik sözleşmesi, Ek-1’de bulunan E-Bayi Üye Başvuru Formu’nu eksiksiz

doldurup, karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

MADDE 13 SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, Qu Style veya E-Bayi’nin dilediği zaman yazılı olarak bildirmesi şartıyla sona

erdirilebilir.

MADDE 14 TEBLİGAT

Taraflar karşı tarafa yazılı olarak ya da noter kanalı ile adres değiştiğini bildirmedikleri takdirde, bu

anlaşmada geçen adresleri tebligat adresleridir ve bu adreslere yapılan tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır.

Tarafların bu sözleşmede yazılı iletişim adreslerine gönderilecek her türlü açıklama, düzenleme vs.

bilgilendirme içerir  E-postaların da tebligat hükmünde olduğunu e-bayi kabul ve ikrar etmiştir.

Tarih

Şirket

Tel

Mail

Yetkili

Tarih

Şirket

Tel

Mail

Yetkili
B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi

İmza ve Kaşe

…………………..
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NOT Ekler: Ek-1 B2B WEB Sitesi E-Bayi Başvuru Formu (doldurulması ve sözleşme ekinde

gönderilmesi zorunludur) Ek-2 E-Bayi İmza Sirküleri (doldurulması ve sözleşme ekinde gönderilmesi

zorunludur)

Ek 1: B2B WEB Sitesi E-Bayi Başvuru Formu

Firma Bilgileri

Ticari Unvan

Telefon Alan
Kodu

Cep

Fatura Adresi

Şehir / Posta
Kodu

Vergi Dairesi /
Numarası

Tebligat İletişim
E-Posta Adresi

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi

İmza ve Kaşe

…………………..
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Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri

Ticari Unvan

Telefon Alan
Kodu

Cep

Fatura Adresi

Şehir / Posta
Kodu

Vergi Dairesi /
Numarası

Tebligat İletişim
E-Posta Adresi

Qu Style ile çalışıyor musunuz ya da daha önceden çalıştınız mı ?

Firmanız ile Qu Style arasındaki tüm haberleşmelerin (Kampanyalar, haberler ve diğer bilgiler)

şirketinizde ulaşmasını istediğiniz kişilerin iletişim bilgilerini lütfen aşağıya yazınız. İsim Soyisim :

Telefon Numarası :                             Mail Adresi :

İmza ve Kaşe                                               İmza ve Kaşe

B2B WEB Sitesi E-Bayi Üyelik Sözleşmesi

İmza ve Kaşe

…………………..
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