Aşağıdaki Sözleşme 2 (İki) Nüsha Olarak
Doldurulup ERALTEK ‘e gönderilmelidir. ***
İstenen Belgeler
Şirketler için

:

1 - İmza Sirkülerinin Fotokopisi
2 - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
3 - Vergi Levhası fotokopisi
4 - Ortaklara ve temsil ilzama ait kişilerin Kimlik fotokopileri
Şahıs Firmaları için

:

1 - İmza Sirkülerinin fotokopisi
2 - Vergi Levhası fotokopisi
3 - Faaliyet Belgesi fotokopisi
4 - Yoklama Fişi fotokopisi (Varsa)
5 - Kimlik fotokopileri
NOT:

Sayın ilgili bir sonraki sayfada başlayan sözleşmede sayfa altları ve kaşe&imza istenen tüm
alanlar imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirkülerinde yetki verilen kişi ve/veya kişiler tarafından
imzalanmalıdır aksi takdirde imzanın uyuşmaması ve/veya yetkili olmayan kişiler tarafından imzalanması
durumunda sözleşme işleme alınmayacaktır.

**

Ankara dışından kargo ile gönderilen sözleşmeler sadece YURTİÇİ kargo
(Kargo Sözleşme No: 309479846 mutlaka kargocuya belirtilmeli) ile Eraltek
Ödemeli gönderilebilir
Diğer Kargo firmaları ile gönderilerin ücreti size ait olacaktır.

Bu kapak bilgilendirme sayfasıdır, yazdırmanıza ve göndermenize gerek yoktur.

ERALTEK BİLİŞİM LTD.ŞTİ. TOPTANCIM E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- B2B SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI :
İş bu sözleşme ERALTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KIRTASİYE SAN. VE TİC. LTD.
ŞTİ. ( Bundan böyle kısaca ERALTEK olarak anılacaktır)
___________________________________________________________________________ (Bundan
böyle kısaca” E-BAYİ” olarak anılacaktır)
Arasında yapılmış olup , tarafların Ticaret Siciline kayıtlı ÜNVAN ve ADRESLERİ aşağıda belirtilmiştir.
ERALTEK BİLİŞİM TEKN.LTD.ŞTİ.

BAYİ : __________________________

Cevizlidere Mah.1255.Cad. İrem Apt. No:5/A
06520 Balgat - ÇANKAYA/ ANKARA
MADDE 2-TANIMLAMALAR

__________________________
:

TOPTANCIM : ERALTEK ’in bayilerine internet üzerinden online olarak ürün satışı yaptığı
www.toptancim.com.tr adresinden ve ileride duyurabileceği diğer web adreslerinden,erişilebilen internet
Web adreslerinden oluşan satış kanalına verilen isimdir.
HİZMETLERİN TANIMI: ERALTEK TOPTANCIM E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’ ni onaylayan
bayilerine internet ortamında değişik iletişim servisleri ( elektronik posta ,açık arttırma ve eksiltme,ürün
bilgisi alma,ödeme araçları,SMS mesajı, v.b.), elektronik ortamda alış veriş ve diğer finansal işlemleri için
elektronik ortamda ödeme araçları sunar.
MADDE 3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

:

İş bu sözleşme ERALTEK ’in TOPANCIM satış kanalını E-BAYİ kullanımına açılması ile ilgili
uyulacak kuralları, ERALTEK ve E- BAYİ’ nin karşılıklı yükümlülükleri belirler.
MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

:

TOPTANCIM E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, E-BAYİ ‘ nin sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz
doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip onayladığı andan itibaren geçerlidir.
EK-2 ‘ de yer alan Kredi Kartı İle Ödeme Formu’ nun doldurulması zorunlu değildir.Ancak bu formu
doldurmayan E-BAYİ Kredi kartı ile ödeme yapamaz ve alışveriş yapamaz.
MADDE 5 – ERALTEK BİLİŞİM LTD.ŞTİ. TOPTANCIM E-BAYİ ÜYELİK SİSTEMİ

:

5-A) Bayi Kodu
: Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, ERALTEK tarafından belirlenecektir.
E-BAYİ ’ye özel olan bu kod başka bir E-BAYİ’ ye verilmeyecektir. Aynı şekilde bir E-BAYİ ye birden
fazla kod verilmez.
5-B) Yönetici Kullanıcı Adı : Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, ERALTEK tarafından
belirlenecektir. E-Bayi ilk girişte “Yönetici Kullanıcı Adı” nı değiştirecektir. E-Bayi gerek halinde
yetkilendirmeyi kendisi yaparak istediği kadar kullanıcı tanımlayabilir. Burada yetkilendirme ve
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TOPTANCIM adresinde kullanılacak alanların kullanım yetkisini istediği kullanıcıya verebilir. E-BAYİ
yukarıda açıklanan yetki ve alan kullanımından ve kişilerin yapacakları işlemlerden ve şifre
kullanımından birinci derecede sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
5-C) Şifre ve Kullanımı
:İlk kullanım için geçici şifre ERALTEK tarafından oluşturulacak tır.
İlk şifrenin, ilk kullanımda mutlaka değiştirme yükümlülüğü, şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen
E-BAYİ nin sorumluluğunda olup ERALTEK şifre kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden kesinlikle
sorumlu olmayacaktır.
5-D) Kullanım
:E-BAYİ TOPTANCIM üyeliği gerektiren servislere ve alanlara giriş yapıp
bağlanabilmesi için Bayi Kodu, Kullanıcı Adı ve ŞİFRE’ sini girmesi gerekmektedir. ERALTEK yetki
kullanımı kendine ait olarak herhangi bir zamanda, önceden bildirmeksizin E-BAYİ’ ye bu hizmeti
vermekten sakınabilir.
MADDE 6 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :
A-) E-BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

:

E-BAYİ TOPTANCIM Servislerinden yararlandığı sırada;
6-A-1) E-BAYİ kendisi tarafından Doldurulan kayıt formlarında yer alan, her türlü bilginin
doğru olduğunu, ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya eksik
olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğin
ERALTEK tarafından derhal sona erdirileceğini,
6-A-2) TOPTANCIM ‘a erişim için kendisine verilen şifrenin ve kendi yaratacağı kullanıcı
kodu ve şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin EBAYİ adına yapıldığı ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin E-BAYİ tarafından yetkilendirildiğini,
6-A-3) TOPTANCIM’ da verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının ERALTEK ’e ait
olduğunu bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını,
6-A-4) TOPTANCIM servislerini kullandığında şahsi fikir, düşünce, ifade ve görüşleri ve
eklediği dosyaların gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve ERALTEK ’in
bu eylem ve dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
6-A-5) Servislerin kullanımı sırasında kaybolacak veya eksik alınacak, yanlış adrese
iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan ERALTEK ’in sorumlu tutulmayacağını,
6-A-6) TOPTANCIM’ da sunulan hizmetlere ERALTEK tarafından belirlenen şekil dışında
ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli
olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ERALTEK ’in uğrayabileceği tüm
zararları tazmin etmeyi,
6-A-7) Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan
dolayı ERALTEK’ in sorumlu olmayacağını,
6-A-8) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, T.C. yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı
mesajlar göndermemeyi,
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6-A-9) Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeye, diğer kullanıcıların servisi kullanmasını
etkileyecek şekilde davranmamaya, kişi ve kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı,
yakışıksız yada kanun dışı materyal yada bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı ve diğer
kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere yada yazılımlarına zarar verecek bilgi veya programlar
göndermemeyi,
6-A-10)
ERALTEK ‘in yazılı izni olmadan reklam yapmamayı, anket, yarışma yada
zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı. TOPTANCIM servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir
kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcıların rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı
bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer sorumluluğunun tamamının kendisine ait olduğunu
ve servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ERALTEK ’den tazminat talep
etmemeyi,
6-A-11) ERALTEK ’in yazılı bir izni olmadan servisleri ticari yada reklam amacıyla
kullanmamayı, ERALTEK ’in dilediği zaman veya sürekli tüm sistemi kontrol etmeye ve izlemeye yetkili
olduğunu, kurallara aykırı davrandığı taktirde ERALTEK ’in hiçbir ihtara gerek kalmaksızın gerekli
müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışı etmeyi veya üyeliğe son verme hakkında sahip olduğunu,
kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı, zincir posta, yazılım virüsü gibi
postaları dağıtmamayı ve başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi ve kötüye kullanmamayı,
6-A-12) Yönetici kullanıcı veya kendi tanımladığı kullanıcı adıyla yapacağı tüm
işlemlerden bizzat kendinin sorumlu olacağını,
6-A-13) Sistem aracılığı ile satın alma işlemini ERALTEK ’in belirleyeceği kredi limitleri
dahilinde ilgili satış esaslarına uygun olarak ve kredi limiti yok ise kredi kartı ile veya nakit & banka
havalesi veya EFT olarak ödeme yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında
sistemden alış veriş yapamayacağını,
6-A-14) Mal teslimi esnasında istendiği takdirde geçerli kimlik kartı göstermek, İlgili kimlik
bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını, imza atmadıkları
takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,
6-A-15) Ürün gerek firma personeli gerekse üçüncü bir şahıs tarafından firma adına teslim
alınıyor ise teslim alacak şahsın ürünü teslim almaya yetkili olduğuna dair E-BAYİ’ nin antetli kağıdına
temsil ve ilzama yetkili kişilerce “teslim alma yetki belgesi” ibraz etmesi ve teslimat evrakını E-BAYİ
adına imzalaması gerektiği, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilemeyeceği ve dolayısı ile
siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını, bu maddelerin ihlali halinde derhal ve tek taraflı olarak ERALTEK
tarafından feshedileceğini kabul ve taahhüt eder.
6-A-16) TOPTANCIM’ da veya ERALTEK’ in diğer internet satış ve ödeme sitelerinden
veya telefon ile vermiş olduğum siparişe bağlı olarak yapmış olduğum ve/veya yapacağım kredi kartı
ödemeler ile ilgili öncelikli olarak şirkete ait kart kullanılacak eğer şirket kartı yok ise şirketi temsil ve
ilzama yetkili olanların kişisel kartları kullanılacaktır. Kişisel kredi kartları ile 3. Şahıslara ait kartların
kullanımı durumunda ERALTEK verilen ürün siparişini E-BAYİ’ nin beyan ettiği adrese yapılacaktır ve
ilgili işlem ile hakkında tüm sorumluluk E-BAYİ’ nin olacaktır. EK-2’de belirtilen kredi kartı ile ödeme
formu, kart hamilleri ve bayi tarafından eksiksiz doldurulup imza edilecektir. Bayi tarafından satışa
sunulan malın bedelinin süresinde ödenmemesi veya sözleşmenin sona ermesi halinde ayrıca talimata
ve ihtara gerek kalmaksızın ERALTEK tarafından bilgileri verilen kredi kartlarından tahakkuk eden alacak
tutarı bilgiler pos makinesine el ile girmek suretiyle tahsil edilecektir. Bu yapılan işlem ile ilgili bayi
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itirazda bulunmayacağı bulunması halinde ise itirazın geçersiz sayılacağı bayi tarafından peşinen kabul
ve taahhüt edilmiştir.
Alışverişlerde kullandığım kredi kartlarının sahte, kayıp, çalıntı v.s. kart olmadığını, kart sahibinin
bilgisi dahilinde kullanıldığını, kullanılan kart ile ilgili her hangi bir nedenle ödeme iptali olması halinde
ve/veya iade talebi olması halinde ERALTEK’ in nezdinde doğacak tüm zararlardan sorumlu olduğunu,
bu zararların ERALTEK nezdinde ki cari hesabıma borç olarak kaydedileceğini ve ERALTEK tarafından
talep edildiğinde, tüm fer’ileriyle derhal nakden ERALTEK’ e ödeyeceğimi ve/veya ERALTEK nezdinde ki
cari hesabımda mevcut bedellerden her hangi bir ihtar, ihbar ve/veya hüküm tesisine gerek kalmaksızın
tahsil edilmesine muvafakatim olduğunu, bu kart kullanımı ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluğun
şahsımıza ait olduğunu, kabul beyan ve taahhüt ederiz.
6-A-17) Şirket siparişlerini ”www.toptancım.com.tr” ERALTEK satış sitesi veya müşteri
temsilcisi,mail, faks ve diğer yollar kullanılarak verilebilir.
Müşteri temsilcisine verilen siparişlerde, sevk adresi ile ilgili müşteri temsilcisine e-mail
veya faks yolu ile bildirim yapılmak zorundadır.Şirket adına yapılacak olan teslimatlarda toptancım.com.tr
internet sitesi veya ERALTEK’ in daha sonra duyuracağı diğer teknik altyapılar ile bu bilgiler belirtilen
bölümlere girilmek veya ERALTEK’ in istediği data formatında göndermek suretiyle ERALTEK’ e
ulaştırılabilecektir.Teslim alacak kişilerin isimlerinin belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik
doğrulama yöntemi ile yapılacaktır.Belirtilmemesi durumunda adreste belirtilen yetkili kişilere teslimat
yapılacak teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınacaktır.Bu bilgiler istenilmesi durumunda
şirkete temin edilecektir.
İrsaliyenin imzalanmış olması ile şirket malları teslim almış kabul edilecektir. Teslimat
esnasında kişinin kimlik kontrolü yapılacak ve şirket tarafından teslim alınmadığına dair hiçbir itiraz kabul
edilmeyecektir. İleride ERALTEK irsaliye ile ilgili teslimat hakkında izleme ve kontrol için bir modül
geliştirerek raporlama yapabilecektir.
Bu şekilde yapılan teslimatlarının tümünün şirket tarafından alınmış kabul edileceği şirket
tarafından kabul ve beyan edilmiştir.
B-) ERALTEK ‘İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

:

6-B-1) ERALTEK TOPTANCIM sisteminin sürekliliği ile verilerin güvenliğini sağlamak ve
mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik alt yapıyı kurar ve bakımını
sağlar. Burada ERALTEK ’in dışındaki kaynaklardan sağlanması sebebi ile bu bilgilerin hatalı
olmasından sorumlu tutulamaz, fakat E-BAYİ ‘lerin sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gerekli azami çabayı
gösterir.
6-B-2) ERALTEK verilen siparişlerde ürünleri elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi
şekilde teslim etmek için gayret gösterir. Sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim
eder, ama ERALTEK dışında veya ERALTEK bilgisi dahilinde oluşabilecek değişikliklerden sorumlu
tutulamaz.
MADDE 7- ERALTEK ’E VERİLEN YETKİLER

:

Bu sözleşme kapsamında ERALTEK aşağıda belirtilen yetkilere kayıtsız şartsız sahiptir.
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7-A) ERALTEK İstediği zaman önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın, sistemin
çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya
alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ERALTEK, bayilerine veya üçüncü şahıslara karşı
hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
7-B) E-BAYİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkisi olan şirket sorumlusunun
TOPTANCIM E-BAYİ üyelik sözleşmesini imzalayıp kaşeleyip ERALTEK ’e göndermesinden sonra
”yönetici kullanıcı Adı” ve “şifresi” ERALTEK tarafından E-BAYİ ye mektup veya e-posta ile
gönderilir. Bu gönderimden kaynaklanan taşıma bedelleri E-BAYİ ye aittir. ERALTEK sözleşmeyi
imzalamış olan bayilerine yada sözleşmeyi daha önce imzalamış ve şifre kullanmaya başlamış olan
bayilerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını yada şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtar ve ihbarda
bulunmaksızın keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir.
7-C) ERALTEK servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis
kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilerine cevap
vereceğini taahhüt etmez. Üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota
tahsisi yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Üyelerinin servislerden
yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların mesajların bazılarını veya tamamını
uygun göreceği periyotlar da yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden
dolayı ERALTEK sorumlu tutulmayacaktır.
7-D) ERALTEK kendi ürettiği veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım,
grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
7-E) ERALTEK TOPTANCIM ’dan yaptığı satışlar kendi stokları ile sınırlıdır,Stoku
bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir.Sipariş iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade
edebilir.Ürünlerin teşhir edilmesi stoklarının bulunmasını taahhüt etmez.
7-F) ERALTEK, E-BAYİ tarafından iletilen kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisi
kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırması konusunda
tam yetkilidir.
7-G) Satışa konu olan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü
ERALTEK ’e aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu taktirde hatayı düzeltecek şekilde ürün
teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. ERALTEK
kredi kartı limit vermediği halde istediği müşterisine alış veriş yapma izni verip verememe yetkisine
sahiptir.
7-H) ERALTEK TOPTANCIM adresini kullandırdığı bayilerine başka web sitelerine geçiş
yaptırabilir. Bu taktir de E-BAYİ geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden ERALTEK ’in sorumlu olmadığını
kabul eder.
7-I) ERALTEK ileride doğacak teknik sebepler, zorunluluklar ve mevzuata uyum amacı ile
iş bu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya
yeni maddeler ekleyebilir. Bu durumda E-BAYİ’ nin hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli görülen
şifreli alanlarda duyurulacak sözleşme değişikliklerini ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda “ONAY”
butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde EBAYİ’ nin üyeliği ERALTEK tarafından iptal edilecek veya onay verilene kadar askıya alınabilecektir.
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7-J) ERALTEK Sisteminin üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik
gerektiren bir duruma dönüştürebilir. İlave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen
değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.
MADDE 8 – ÜRÜN TESLİMATI

:

A) ERALTEK bu sözleşme kapsamında ürün teslimatlarını kendi ve diğer şirketlerin
dağıtım alt yapılarını kullanabilir. Burada kullanılacak dağıtım şekli ve sistemi ERALTEK inisiyatifindedir.
B) Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatlarında ise mal müşteri rizikosunda
seyreder.Müşteri bildirdiği adreste bulunmaz is müşteriye kargo tarafında bildirim notu bırakılır.Müşteri
3(üç) iş günü içerisinde aradığı taktirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleşir.Müşteri 3 (üç)
iş günü içinde aramadığı taktirde ürünün siparişi verilmemiş kabul edilir.Ancak bu taktirde dahi ilgili kargo
ücreti E-BAYİ’ nin cari hesabına borç olarak kaydedilecektir.Kredi kartı ile yapılan siparişlerde ise ilgili
rakam ihtara gerek kalmadan tahsil edilecektir.ERALTEK ile anlaşmalı olmayan kargo şirketleri ile
yaptırılan taşıma işlemlerinde ise taşıma koşullarını ilgili kargo şirketleri belirler.
MADDE 9 – ÜRÜN İADESİ

:

A) İş bu sözleşme uyarınca 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin T.T.K, B.K. ve ilgili diğer bağlayıcı
mevzuat uyarınca on-line satışın özellikli yapısı göz önünde bulundurularak 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 ürünleri,
ERALTEK tarafından “ARIZALI ÜRÜN” formu ile başvurarak ERALTEK ’den onay alındıktan sonra geri
alınacak olup ilgili gönderiden kaynaklanan tüm masraflar E-BAYİ’ ye ait olacaktır. Bu maddede sözü
edilen yükümlülüklerin getirilmemesinden kaynaklanan zararlardan ERALTEK kendisinin sorumlu
olduğunu kabul ve taahhüt eder.
B) Kredi kartı ile yapılan alımların iadesinde komisyon karşılığı işlem yapılmış ise ilgili
komisyon bedeli ilgili çekilen rakamdan düşürülerek cari hesabına borç kaydedilecektir.
MADDE 10 – KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

:

Üye bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda her iki tarafında defter kayıtları ile mikrofilm, mikro
fiş ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287.madde anlamında 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 telif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul
,beyan ve taahhüt eder.
MADDE 11 – GİZLİLİK

:

A) E-BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona
ermesinden 2( iki) yıllık süre içerisinde TOPTANCIM sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını
üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder.
B) ERALTEK İlgili sistem bilgilerin üçüncü kişi ve kuruluşlara verildiğinin tespiti halinde
Üyelik sözleşmesini derhal fesih edeceğini, ERALTEK ’nin bu işlemden uğrayacağı bütün zararlarını
tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.
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MADDE 12 – VERGİLENDİRME

:

Bu sözleşme kapsamında dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan
işlemler ERALTEK ’in sorumluluğu dışında olup sözleşmeye yansıtılır.
MADDE 13 - UYGULANACAK HÜKÜMLER
:
Bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek ihtilaflarda öncelikli bu sözleşmedeki hükümler ,hüküm
bulunmayan hallerde ise T.C. kanunları (BK.,TTK.,HUMK.,MK.v.s.) uygulanacaktır.
MADDE 14 - YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ :
İş bu sözleşmenin uygulamasından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta Ankara Merkez
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 15 - FESİH VE YÜRÜRLÜLÜK
:
ERALTEK veya E-BAYİ dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşulu ile bu sözleşmeyi
sona erdirebilir.
E-BAYİ sözleşmesi ilgili alanların ve formların tanzim, doldurulması ve karşılıklı olarak
imza edilmesinden sonra taraflar arasında süresiz olarak yürürlülüğe girer.
MADDE 17 - TEBLİGATLAR
:
Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile bildirmediği müddetçe
adreslerine yapılan tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
İş bu sözleşme 17 (On yedi) madde den ve iki nüshadan ibaret olup, aşağıda yazılık ekleri ile birlikte
taraflarca okunarak ___/___/20___ tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

TARİH

:___/___/20___

TARİH

:___/___/20___

ŞİRKET ÜNVANI:______________________

ŞİRKET ÜNVANI: ERALTEK BİLİŞİM LTD.ŞTİ.

YETKİLİ AD VE SOYADI: ________________

YETKİLİ AD VE SOYADI:

İMZA VE KAŞE:

İMZA VE KAŞE:

Sözleşme Ekleri:
EK -1:TOPTANCIM E-Bayi başvuru formu
EK -2:Kredi Kartı İle Ödeme Formu
EK -3:Bayi imza sirküleri
EK -4:Bayi ticaret sicil gazetesi fotokopisi
EK -5:Bayi Vergi Levhası
EK -6:Firma yetkililerinin hüviyet fotokopileri
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M.Murat ALTIOK

Ek-1

TOPTANCIM E-BAYİ BAŞVURU FORMU .
Şirket Ticari Unvanı

:

__________________________________________________

Vergi Dairesi ve No

:

__________________________________________________

Adres

:

__________________________________________________

Posta Kodu

:

__________________________________________________

İlçe ve İl

:

__________________________________________________

Telefon No

: 0 (___ ) __________________

/ 0(

) __________________

Fax No

: 0 (___ ) __________________

/

0(

) __________________

Gsm No ( mesaj için)

: 0 (5__ )_______________ ___

/

0 (5

) __________________

E-Mail Adresi

:

*

__________________________@___________________________

( Şifreleriniz bu e-posta adresine gönderileceğinden, varsa sürekli
kullandığınız, geçerli e-posta adresinizi mutlaka yazınız)
WEB Adresi (varsa)

: www. ________________________________________

İMZA/KAŞE
Tarih

:___/___/20___

Yetkili Adı ve Soyadı : ______________________

ERALTEK TOPTANCIM E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi Ekidir.
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Ek-2

KREDİ KARTI İLE ÖDEME FORMU
E-BAYİ ÜNVANI

:

KREDİ KARTI HAMİLİN
ADI SOYADI

:

EV TELEFONU

:

EV ADRESİ

:

İŞ TELEFONU

:

İŞ ADRESİ

:

GSM TELEFONU

:

KREDİ KARTI TİPİ

:

VİSA

MASTERCARD

DİĞER:____________

KREDİ KARTI NUMARASI:

KREDİ KARTI CVV

:

KREDİ KARTI SON KULLANIM:
KREDİ KARTI BANKA ADI :
ERALTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. Toptancım e-ticaret internet satış sitesi kanalı ile satışa arz
edilen ürünleri almak için kredi kartı ödemesi yapmak istediğim taktirde almak istediğim ürünlerin
bedellerinin o gün www.toptancım.com.tr ‘de duyurulan kur üzerinden hesaplanarak TL karşılığının kredi
kartı hesabıma borç kaydedilmesini ve bu tutarın ERALTEK BİLİŞİM TEKNOLOJİ LTD.ŞTİ.’nin ilgili
banka hesaplarına alacak kaydedilmesini kabul ediyorum.

Tarih

Kaşe & İmza

:___/___/20___

ERALTEK TOPTANCIM E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi Ekidir.
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