BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme bir taraftan Sultan Orhan Mh. Eski Bağdat Cd. No: 40A Gebze-KOCAELİ adresinde mukim Mucize Güvenlik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
A.ş (aşağıdaki maddelerde kısaca MUCİZE olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan ……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………adresinde mukim
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(aşağıdaki maddelerde kısaca BAYİ olarak anılacaktır.) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

MADDE 1: KONU VE KAPSAM
İşbu sözleşme, MUCİZE tarafından üretilerek veya yurt içi ile yurt dışından temin edilerek Türkiye de satışa sunulan tüm ürünlerin, bu
sözleşmede tanımlanan kurallar çerçevesinde, sözleşmenin imza tarihinden itibaren olmak üzere sözleşmenin yürürlüğü süresince, BAYİ ‘ye
satışı ile taraflar arasındaki ticari ilişkiyi düzenler.
MUCİZE ile BAYİ arasında, MUCİZE tarafından üretilerek veya yurt içi ile yurt dışından temin edilerek Türkiye de satışa sunulan tüm
ürünlerin alım satımı, servis, eğitim desteği ve buna bağlı diğer faaliyetler (sipariş, tahsilat, teslimat) vb. sözleşmenin kapsamını teşkil eder.
Bayilik sistemi: MUCİZE ‘nin prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına inandığı ve lüzumlu gördüğü yer veya yörelerde, MUCİZE tarafından
üretilerek veya yurt içi ile yurt dışından temin edilerek Türkiye de satışa sunulan ürünlerin, satış hakkını verdiği kuruluşlar ile çalışma
şeklidir.
MADDE 2: GENEL KOŞULLAR
2.1. İşbu sözleşme Bayilik sözleşmesi olup, sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ ‘ye acentelik, komisyonculuk,
tellallık, simsarlık, vekillik veya ortaklık hakkı tanımaz. Sözleşmenin bir başka şekilde yorumlanması mümkün değildir. İşbu sözleşme BAYİ
‘ye belirlenen bölge de dahil olmak üzere herhangi bir bölge, il, ilçe veya mahalde tekel hakkı vermez.
2.2. BAYİ hiç bir şekilde MUCİZE ‘nin hukuksal temsilcisi veya vekili olmadığından MUCİZE 'yi yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak bir yetkiye
sahip bulunmamaktadır. BAYİ, MUCİZE adına veya hesabına hiç bir surette üçüncü şahıslarla herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz.
2.3. BAYİ, MUCİZE ‘nin kullandığı marka ve ticari isimlerin MUCİZE ‘ye ait olduklarını ve işbu sözleşme kapsamındaki hiç bir hususun
kendisine, herhangi bir tüketiciye sözü geçen marka ve ticari isimler üzerinde bir hak vermeyeceğini kabul eder. BAYİ, söz konusu marka ve
ticari isimleri MUCİZE ‘nin yazılı onayı dışında kullanamaz, keza MUCİZE ‘ye ait patent, marka, amblem ve benzerlerine, bölge içinde
herhangi bir şekilde tecavüz edildiğinde, durumu en kısa süre içinde MUCİZE ‘ye bildirmekle yükümlüdür. Ancak bu bildirim yükümlülüğü
BAYİ' nin yasal tedbirler alması yetkisi şeklinde yorumlanamaz.
2.4. BAYİ, kendisinin söz konusu markaları içeren ya da iltibasa meydan verecek markayı, şirket unvanı, ticaret unvanı, tesis unvanı, işletme adı
veya unvanı ya da her ne suretle olursa olsun ticari gösterge olarak kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
2.5. BAYİ, MUCİZE ‘ye ait markaları sattığını gösterir belge, tabela ve görselle ilan edebilir ve reklam yapabilir.

MADDE 3: BAYİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. BAYİ, MUCİZE ‘nin gerek pazarlama stratejisi gerekse mevzuat değişiklikleri nedeniyle yayınlayacağı pazarlama sirkülerlerine, Satış şartlarına
aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.2. BAYİ, MUCİZE ‘den almış olduğu ürünlerin, marka, etiket veya sözleşmelerinde değişiklik yapamaz. MUCİZE ‘nin menfaatlerini
zedeleyecek marka, imaj değişikliğinde ve itibarını sarsacak davranışlarda bulunamaz.
3.3.Tüm ürünler, yazılım ve dokümantasyonun telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri ile
koruma altına alınmıştır. Bu noktada; BAYİ, MUCİZE ‘den almış olduğu programların lisanssız kullanımı, çoğaltılması, yayılmasını ve
nakledilmesini yapamaz. Aksi takdirde; BAYİ hakkında hukuki ve cezai işlemler uygulanır.
3.4. BAYİ, MUCİZE ‘den almış olduğu ve pazarladığı ürünlerin markasını ve itibarını bozmayacak, kötüye kullanmayacak ve onun
değerini düşürmeyecektir. BAYİ, bu maddede belirtilen yükümlülüğünün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi devam edeceğini peşinen
kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
3.5. BAYİ, MUCİZE ‘nin gerek kendi markasını gerekse pazarladığı ürünlerin markasını içerdiği endüstriyel tasarımların, coğrafi işaretlerin,
patentlerin ve bunlara bağlı olan ve ondan doğan tüm ticari itibarın, fikri hak sahiplerine veya onunla ilişkili şirketlere ait olduğunu, aksine bir
davranışın fikri haklar mevzuatına ve ticaret (haksız rekabet) hukuku hükümlerine aykırılık teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
3.6. BAYİ, işbu sözleşmenin yürürlük süresi içinde; Ürünlerin tüketicilere satılmasında gerekli özen, profesyonellik, disiplin, temizlik ve
titizliği göstermek, ürünlerin satışı ile ilgili mevzuat ve sair hükümlere uygun davranmak ve satışları artırıcı çabalarda bulunmak zorundadır.
3.7. BAYİ, MUCİZE ‘nin, önceden yazılı onayını almaksızın işbu sözleşmeyi ya da onun kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü
tamamen veya kısmen üçüncü kişi ya da kuruluşlara devir veya temlik edemez, teminat gösteremez, üçüncü kişi veya kuruluşları bu
sözleşmenin ifasından yetkili kılamaz.
3.8. BAYİ, son kullanıcı tüketiciye, satış öncesi desteği sağlamayı, satış sonrası servis verilmesini, kabul ve taahhüt eder. MUCİZE tarafından
garanti kapsamı içinde olan faaliyetleri için hiç bir ücret talep etmemeyi ve tüketicinin her talebine anında cevap vermeyi, bu hizmetlerin
görülebilmesi için yeterli sayıda ve yetiştirilmiş eleman bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.
3.9. BAYİ, Resmi Makamların ilan edeceği tebliğlere veya tamimlere, belirlenen talimatlara, ve MUCİZE ‘nin prensip ve tavsiyelerine uymayan
kendisinin veya istihdam ettiği kimselerin fiillerinden kaynaklanabilecek her türlü (kâr mahrumiyeti dahil) zarar ve ziyanı, maddi ve manevi
tazminatı ile ceza-i sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu sebeple MUCİZE ‘ye yöneltilebilecek her türlü müracaatı anında önlemeyi, gerekli
zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
3.10. BAYİ, MUCİZE ‘ye, önceden haber vermek ve yazılı iznini almak şartıyla, izin şartlarını ihlal etmeksizin, bölgesinde reklam yapmakta
serbesttir. Ancak bu reklamın haksız rekabet, rekabetin korunması ve tüketicinin korunması hakkındaki yasa hükümlerine aykırı olmaması, ve
MUCİZE ‘nin uygun gördüğü şartlarla ve kabul ettiği metin esas alınarak yapılması zorunludur. MUCİZE ‘nin izin vermesi halinde dahi bu
sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk BAYİ ‘ye ait olacaktır. (MUCİZE ‘nin bu halde rücu hakları saklıdır).

3.11. MUCİZE; satış politika ve stratejileri doğrultusunda ülke genelinde ve/veya belirli pilot bölgelerde özel ve/veya genel her türlü kampanya
için karar alabilir. Bu takdirde BAYİ, ilgili kampanyayı olduğu gibi kabul edip uygulamayı peşinen kabul eder. MUCİZE, bu gibi durumlarda
BAYİ ‘nin zarar görmemesi için gerekli gördüğü tedbirleri alır.
3.12. BAYİ, MUCİZE ‘ye şirket vergi levhası ile şirket sahibinin/sahiplerinin imza sirkülerini vermek ile mükelleftir.
3.13. BAYİ, yetki alanında işbu sözleşme süresi içinde, süreklilik esaslarına uygun olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 4: SATIŞLARDA UYGULANACAK ESASLAR
4.1. BAYİ, bedelini ödeyerek iş bu sözleşmeye göre temin ettiği mal ve/veya ürünleri kendi nam ve hesabına, rizikosu kendisine ait olmak
üzere satmakla yetkilidir. MUCİZE adına herhangi bir işlem yapmak, taahhüde girmek yetkisine sahip değildir.
4.2. BAYİ, MUCİZE ’den satın aldığı ürünlerde MUCİZE ’nin güncel fiyat listesini kullanır ve bu listede yer alan fiyat, çalışma koşullarını kabul
eder. BAYİ', MUCİZE ‘ye sipariş vereceği ürünleri, MUCİZE ’nin tayin ve tespit ettiği fiyatlar üzerinden satın alacak, ve tüketicilere satacaktır.
BAYİ, günün değişen koşullarına göre yapacağı yeni fiyat belirlemelerini hiç bir itirazda bulunmaksızın aynen uygulamayı kabul ve taahhüt eder,
ürün listeleri de bu madde kapsamı içindedir.
4.3. BAYİ, satışlarda, MUCİZE tarafından belirlenen fiyat listelerine uymakla yükümlüdür. Ancak teknik servis, kurulum fiyatları BAYİ ‘ye aittir.
BAYİ, fiyat listelerine uymadığı takdirde MUCİZE, sözleşmeyi geçici bir sure askıya alabilir. Yapılacak yazılı ihtara rağmen, yine fiyat listelerine
uymamaya devam edilmesi halinde, MUCİZE, sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca MUCİZE ‘nin fiyat listelerine uyulmamasından doğan maddi ve
manevi zararları BAYİ' den tahsil edilir.
4.4. BAYİ, ürünleri ambalajlarından çıktığı şekilde satacak ve üzerindeki etiketlerinde hiç bir şekilde değişiklik veya ilave yapmayacaktır.
4.5. MUCİZE, gerekli görürse sözleşme konusu ürünlere rekabet teşkil edebilecek mahiyette sair ürünlerin BAYİ tarafından satışını
menedebilir.
4.6. BAYİ, işbu sözleşme kapsamına giren ürünleri etkileyebilecek veya arıza meydana getirebilecek nitelikteki malzeme veya mamulleri
herhangi bir şekilde ürünlerle birlikte tutmayacak, saklamayacak veya depolamayacaktır. BAYİ stokta bekleteceği ürünleri MUCİZE ‘nin uygun
göreceği şekilde olmak üzere, ürünlerin stoklanmasına elverişli şartlarda ve temizlik koşullarında muhafaza etmekle yükümlüdür.
4.7. BAYİ, MUCİZE ‘den aldığı (CORCAM, WONDERCAM, VİCON ) ve marka hakkı mucize ye ait olan bütün ürünleri internet sitesinde, reklam
mecralarında görsel veya yazılı bir şekilde, MUCİZE ‘nin belirlediği son kullanıcı fiyatları dışında sergileyemez, açık arttırma veya satış sitelerinde
marka, model ve görsel koyarak farklı fiyat yayınlayamaz.
4.8. BAYİ ihale veya projelerinde MUCİZE ‘den aldığı ürünleri alım fiyatının altında veya ( CORCAM markalı ürünlerde en az
%100) ( WONDERCAM ve VİCON markalı ürünlerde en az %50) alış fiyatlarına kar marjını eklemeden satamaz ve bu fiyatlar
altında yazılı bir teklif veremez. Ürünün piyasa değerini düşüremez.
MADDE 5: SİPARİŞLER
5.1. BAYİ, MUCİZE ’nin belirleyeceği sipariş sistemine uymayı kabul ve taahhüt eder. BAYİ, MUCİZE ile mutabakata varmak şartı ile belirli
miktarda ürünü satış amacıyla stoklarında bulundurabilir.
5.2. Asgari teslim sürelerine uymayan kesin siparişlerin teslim tarihi, MUCİZE ’nin satış planlaması doğrultusunda yapılabilecek ise kabul
edilecek, aksi halde MUCİZE tarafından mümkün olabilecek ilk teslim günü verilecektir.
5.3. MUCİZE, BAYİ ’ye sipariş tutarı konusunda asgari sınırlamalar koyabilir.
5.4. BAYİ, siparişlerini, MUCİZE iş yerine gelerek, mail, faks ile veya MUCİZE ’ye ait ticaret sitesi olan üzerinden verir. MUCİZE ’nin
siparişleri mutlaka yazılı ve açık olmalıdır. Yazılı olmayan veya internet üzerinden gerçekleşmeyen siparişler MUCİZE tarafından işleme
konulmayacaktır. Siparişler MUCİZE ’nin yazılı onayı olmaksızın iptal edilemeyecektir.
5.5. BAYİ ’ye mallar MUCİZE ’nin işbu sözleşmede belirtilen iş merkezinde teslim edilecektir. BAYİ, ürünleri bizzat merkezden teslim
alamayacak ise malların nakil masrafları BAYİ ’ye ait olacaktır. Ürünlerin mülkiyetinin BAYİ ’ye geçiş anı, malın MUCİZE ’nin deposundan çıkış
anı olup, bundan sonra tüm sorumluluklar, vergi ve sair riskler BAYİ ’ye ait olacaktır.
MADDE 6: CARİ HESAP
İşbu sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanununun 89.maddesi hükmü uyarınca bir cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Bu nedenle taraflar
Türk Ticaret Kanununun cari hesaba dair hükümlerine uymayı kabul etmiştir. Hesap, satış bedeli, vade farkı, protesto ve takip giderleri gibi
kalemler BAYİ 'nin borcuna, BAYİ den tahsil edilen nakit, alınan çek tutarlar ise BAYİ 'nin alacağına kaydedilerek işlem görür. Ancak bu tür
alacaklar kaydı nitelikte alacaklardır ve alınan çeklerin tahsilinden sonra alacak kaydı kesinleşir. MUCİZE, geciken alacak bakiyesine faiz
yürütmeye yetkilidir. Taraflar arasındaki işbu cari hesap ilişkisinde Türk Ticaret Kanununun 90. ila 101. maddelerinde aslen ve atfen yer alan
hükümler tamamlayıcı olarak uygulanacak ve geçerli olacaktır.
MADDE 7: SÖZLEŞMENIN SÜRESİ VE FESİH
7.1. İşbu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup süresizdir.
7.2.MUCİZE, yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda, BAYİ ’ye ulaştıracağı yazılı beyanla veya www.mucizeguvenlik.com.tr
sitesi üzerinden tek taraflı olarak, herhangi bir önele ihtiyaç duymaksızın, dilediği zamanda sözleşmeyi feshedebilir, sözleşme konusu
edimleri e-ticaret sistemini süreli veya süresiz olarak durdurabilir. Bu halde BAYİ, MUCİZE ’den hiç bir ad altında alacak ve/veya tazminat
talebinde bulunamaz.
7.3. BAYİ, başta ödeme yükümlülüğü olmak üzere, işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya tamamen
yerine getirmediği takdirde ya da iflas, konkordato isteminde bulunması, aleyhine iflas takibi veya davası açılması, tasfiyesi, ölümü ve benzeri
hallerde BAYİ' nin bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve/veya sözleşmeyi herhangi bir önele gerek kalmaksızın derhal
feshetme hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması halinde fesih iradesinin BAYİ ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır.
Bununla birlikte sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle MUCİZE ’nin maruz kalacağı zararların tümünü BAYİ tazmin etmeyi peşinen
kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi nedeniyle BAYİ, MUCİZE ’den herhangi bir ad altında hak, alacak ya da tazminat talebinde
bulunamaz
BAYİ herhangi bir şekilde ve herhangi bir nedenle MUCİZE’ ye olan borçlarını ve/veya tanzim ve/veya ciro ederek vermiş olduğu çekleri vadesinde
ödemediği taktirde ya da iş bu sözleşme ile belirlenen herhangi bir yükümlülüğüne aykırı davrandığı takdirde MUCİZE, iş bu sözleşme kapsamında
almış olduğu TEMİNAT’ı herhangi bir uyarıya, karar almaya ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işleme tabi tutup tahsil edebilecektir. BAYİ,

bu hususu peşinen kabul ve taahhüt eder. BAYİ, sözleşmenin herhangi bir maddesinin yerine getirilmemesi ve/veya ödeme yükümlülüğüne
aykırılık halinde, sözleşmenin bu maddesinin likit alacak hükmünde olduğunu ve ilk talepte MUCİZE tarafından tahsil edilebileceğini, BAYİ kabul
beyan ve taahhüt eder. Madde 6 ve bu madde ile belirtilen gider kalemleri de buna dâhildir.
MADDE 8: GİZLİLİK
BAYİ, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda kendisine verilen, ürüne, alt BAYİ ’ye/müşteriye ve/veya MUCİZE ’ye ait bilgileri veya
ticari sırları kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü şahıslara ve taraflara açıklamamayı, her ne surette olursa olsun paylaşmamayı kabul ve
taahhüt eder. BAYİ, çalışanlarının da burada belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün işyerinde
çalıştıkları süre içinde veya ayrılmalarından sonra da devam edeceğini, bu yükümlülüğün ihlal edilmesi durumunda Mucize’ye karşı sorumlu
olacağını kabul ve taahhüt eder.
BAYİ, işbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona ermesi halinde dahi gizlilik kuralına uymayı, aksi halde gerek sözleşme süresince ve
gerekse sözleşmenin sona ermesinden sonra MUCİZE’ nin herhangi bir şekilde oluşabilecek tüm zararlarını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt
eder.
MADDE 9: Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 10: İşbu sözleşmenin imzalanması ve/veya elektronik ortamda okunup kabul edilmesi ile birlikte MUCİZE ve BAYİ ’nin bu tarihten
önce gerçekleşmiş her ne ad altında olursa olsun tüm hukuki/ticari ilişkilerinde geçmişe yürümek kayıt ve şartıyla işbu sözleşme hükümlerinin cari
olacağını taraflar açık iradeleri ile kabul ve beyan eder.
MADDE 11: İş bu sözleşme 11 (on bir) ana maddeden oluşmuştur.

İşbu sözleşme………./…………………./………….………….

tarihinde taraflarca 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

MUCİZE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş

BAYİ
(imza,kaşe)

