Düzenleme Tarihi: ....../......../20.......

FİRMA TANITIM FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
ADINIZ: ........................................................................... SOYADINIZ: .................................................................................
ÜNVAN / GÖREV: .................................................................................................................................................................
E-POSTA: ..............................................................................................................................................................................
GSM: ....................................................................................................................................................................................
FİRMA BİLGİLERİ
FİRMA ÜNVANI : ..................................................................................................................................................................
VERGİ DAİRESİ: .................................................................VERGİ NO: ..................................................................................
ADRESİ: ................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
İL: ............................................................ İLÇE: ...................................................... POSTA KODU: .....................................
TELEFON: .......................................................................
FİRMA KATEGORİSİ (Sektör) : ...............................................................................................................................................
OPERATÖR KODU (Gsm Sektörü İçin) : .................................................................................................................................
FAALİYET KONUSU :…………....................................................................................................................................................
Web Sitesi:.............................................................................................................................................................................

Referans Alınabilecek Firmalar ve Kişiler:………………………………………………………………………………………………………………………….
Çalışılan Bankalar:…………………………………………………………………………………………………………………………..
İSTENEN BELGELER :
TİCARET SİCİL GAZETESİ
İMZA SİRKÜLERİ
KİMLİK FOTOKOPİLERİ
VERGİ LEVHASI KAŞE – İMZA
VAR İSE VEKALETNAME
FAALİYET BELGESİ
YOKLAMA FİŞİ

TESAN MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ

YÖNETİCİ

Ad Soyad:

Ad Soyad:

Kredi Limiti:

İmza:

Temsilci Yorumu:
İmza:

NOT: Sözleşmelerin imza sirkülerindeki yetkili kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.

F STS-02 Rev:05 09 / 02 / 2014

Bayisi olmak, Tesan Bayi Portalı üyesi olmak, hizmetlerden ve servislerden yararlanmak için, önce sözleşme
ekinde yer alan kayıt formunu doldurmanız ve işbu sözleşmenin her sayfasını imzalamanız, hükümlerine uymayı
kabul etmeniz ve onaylamanız gerekmektedir.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
1) Kısaltma ve Tanımlar: İşbu sözleşmede geçen;
TESAN: Çobançeşme M. Bilge S. No:17 Yenibosna İstanbul adresinde mukim Tesan İletişim A.Ş’. dir.
BAYİ: TESAN’dan ürün satın alacak, TESAN’ın sunduğu hizmetlerden yararlanacak, TESAN Bayi Portalı ve /
veya DİĞER TAHSİLAT/POS sistemlerini kullanacak olan ve bu sözleşmeyi imzalayan Kurumsal bayidir.
TESAN BAYİ PORTALI: TESAN’ın internet üzerinden bayilerine online olarak ürün/hizmet satışı yaptığı
üzerindeki satış kanalına verilen isimdir.
SİSTEME GİRİŞ: BAYİ’nin TESAN Bayi Portalı üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi kodu,
kullanıcı adı ve şifresi veya sisteme kayıtlı elektronik posta adresi ve şifresi ile girmesidir.
DİĞER TAHSİLAT/POS: TESAN’ın ürün veya hizmet aldığı iş ortakları adına tanımlı olan farklı bankalara
ve/veya ödeme kuruluşlarına ait ve TESAN’ı yetkilendirdikleri, TESAN’ın da kendi alt bayilerini sözleşme
koşulları çerçevesinde yetkilendirmeye izin ve imkân sağladıkları sanal tahsilat ve/veya pos servis ve
sistemleridir.
HİZMETLERİN TANIMI: TESAN, İşbu Sözleşmeyi imzalayan bayilerine ürün satışı, hizmet sunumu, internet
ortamında değişik iletişim servisleri (elektronik posta, ürün bilgisi alma, satış yapma, tahsilat yapma vb.) ile
alışveriş imkânı ve finansal işlemleri için elektronik ortamda ödeme/tahsilat araçları sunar.

2) Taraflar: Bir taraftan, Çobançeşme Mah. Bilge Sok. No:17 34196 Yenibosna Bahçelievler/ İstanbul

Türkiye adresinde mukim TESAN İLETİŞİM A.Ş. (İş bu sözleşmede kısaca “TESAN” olarak anılacaktır.)

Diğer taraftan, ………………………………………………………………………………………. adresinde
mukim ……………………………………………………………………… (İş bu sözleşmede kısaca “BAYİ”
olarak anılacaktır.)
Diğer taraftan ……………………………………. Adresinde mukim ………………………. Müteselsil Kefil (İş
bu sözleşmede kısaca “KEFİL” olarak anılacaktır.)

3) Sözleşmenin Konusu: İşbu sözleşme, TESAN’ın ürün satımı ve hizmet sunumunu, BAYİ’nin TESAN’dan satın
alacağı her türlü mal ile ilgili vereceği siparişlerin, yapılacak ödemelerin cari hesap olarak kaydı, TESAN Bayi Portalı ve
DİĞER TAHSİLAT/POS sistemleri aracılığı ile yapılacak tüm işlemlere ilişkin usul ve esasları, çalışma yöntemlerini,
tarafların karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları düzenler.
4) Sözleşmenin Onaylanması: İş bu sözleşme, BAYİ/KEFİL’in sözleşmeyi ekleriyle beraber eksiksiz doldurduğu ve
şartlarına uymayı taahhüt edip taraflarca imzalandığı andan itibaren geçerlidir.
5) TESAN BAYİ PORTALI Üyelik Sistemi:
5.1) BAYİ, TESAN Bayi Portalı üyelik sistemini kullanmayı talep ettiği takdirde, TESAN’ın belirleyeceği kullanıcı bilgileri
ve ilk kullanımdan sonra değiştirmesi gereken bir "geçici şifre"ye sahip olur.
5.2) "Bayi Kodu" özeldir ve aynı "bayi kodu" iki farklı BAYİ’ye verilmez.
5.3) "Geçici Şifre" TESAN tarafından üretilir. BAYİ’nin ilk kullanımda bu şifreyi değiştirmesi zorunludur. Şifre'nin
değiştirilmesi, yenisinin seçimi ve korunması tamamı ile BAYİ’nin sorumluluğundadır. TESAN şifre kullanımından
doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

6) BAYİ'nin Kabul ve Yükümlülükleri:
6.1) BAYİ, TESAN’dan ürün satın almaya başladığı, TESAN Bayi Portalı, DİĞER TAHSİLAT/Pos ile v.s. diğer
servislerinden yararlandığı sırada;
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6.1.1) Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda
bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, söz konusu
durumlarda işbu sözleşmenin TESAN tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini, TESAN’ın bu yüzden
uğrayabileceği maddi ve manevi tüm zararları karşılayacağını kabul ve beyan eder.
6.1.2) BAYİ, TESAN Bayi Portalı ve DİĞER TAHSİLAT/POS’a erişim için kendisine verilen şifrenin, kullanıcı kodu ve
kendi yaratacağı şifrelerin güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu kullanıcı kodu ve şifrelerle yapılacak işlemlerin BAYİ
adına yapıldığını ve bu kod ile şifreleri kullanan kişilerin BAYİ tarafından yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder.
6.1.3) BAYİ, sisteme girerken yapacağı tüm işlemlerden gerek TESAN’a ve gerekse 3. kişilere karşı bizzat kendisinin
kayıtsız şartsız sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.4) BAYİ’nin Sanal POS’tan yapacağı işlem sadece TESAN’dan satın aldığı mal veya hizmet karşılığı olacaktır.
6.1.5) BAYİ, kredi kartı ödeme sistemlerinde taksit seçeneğini kullanmak istediği takdirde Taksitli İşlem
Taahhütnamesi’ni imzalayacağını, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Yönetmeliklerine uygun davranmayı
kabul ve taahhüt eder. Aksi davranışlardan BAYİ sorumlu olduğunu ve TESAN’ın bu nedenle uğrayacağı tüm zararı ilk
ihtara birlikte nakten ve derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ, ilgili kanunlar ve yönetmelikler gereğince
taksit yapılmaması gereken ürün/hizmet grupları için taksit yaptığının ya da belirtilen ürün hizmet gruplarında yönetmelik
kapsamının dışında bir taksit sayısı uyguladığının tespit edilmesi durumunda BDDK’nın ilgili yönetmeliği ve mevcut
sözleşme kapsamında sorumlu olacağını ve bu durumun tespiti halinde oluşabilecek cezai ve/veya hukuki yaptırımlarla
ilgili olarak TESAN tarafından kendisine rücu edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.6) BAYİ, TESAN Bayi Portalı’nda yer alan ve/veya XML ile verilen servislerin, özgün içeriklerin ve yazılımların telif ve
diğer her türlü hakkının TESAN'a ait olduğunu, bu yazılım ve içerikleri hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, aksi
halde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.7) BAYİ, TESAN Bayi Portalı ve DİĞER TAHSİLAT/POS servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce,
ifade ile eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve TESAN'ın bu
dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.
6.1.8) BAYİ, hizmet alımı ve sistemlerin kullanımı esnasında kendisinden kaynaklanan sebeplerle kaybolacak ve/veya
eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek evrak, mesaj ve bilgilerden TESAN’ın her ne sebeple olursa olsun sorumlu
olmayacağını kabul eder.
6.1.9) BAYİ, TESAN Bayi Portalı ve DİĞER TAHSİLAT/POS servislerinde sunulan hizmetlere TESAN tarafından
belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli
olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı takdirde TESAN’ın uğrayabileceği tüm zararları tazmin
edeceğini kabul ve beyan eder.
6.1.10) BAYİ, verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü TESAN’ın sorumlu
olmayacağını beyan eder.
6.1.11) BAYİ, tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar
göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. BAYİ, ortama ekleyeceği yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların genel
ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olacağını kabul ve beyan eder.
6.1.12) BAYİ, diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmeyeceğini, diğer kullanıcıların servisleri kullanmasını etkileyecek
şekilde davranmayacağını kabul ve beyan eder.
6.1.13) BAYİ, kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya
da bilgiler yayımlamayacağını, basmayacağını, dağıtmayacağını, başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi/ettirtmemeyi,
yayımlamamayı / yayımlatmamayı, dağıtmamayı / dağıttırmamayı, kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
6.1.14) BAYİ, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar
göndermeyeceğini ve yayınlamayacağını kabul ve beyan eder. Yine, kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri
postalamayacağını, zincir posta (chain mail), yazılım virüsü vb. gibi postaları dağıtmayacağını kabul ve beyan eder. Aksi
halde TESAN’ın bir zarara uğraması söz konusu olduğu takdirde tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6.1.15) BAYİ, hizmetlerden yararlandığı sırada, TESAN Bayi Portalı ve DİĞER TAHSİLAT/POS servislerini kullanarak
elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dâhilinde olacağını, kullanıcı
bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olacağını,
servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı TESAN’dan tazminat talep etmeyeceğini kabul ve beyan
eder.
6.1.16) BAYİ, TESAN’ın yazılı izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklam
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yapmamayı/yaptırtmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı/sattırtmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde
bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
6.1.17) BAYİ, işbu maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak hiçbir bildirimde bulunmaksızın
TESAN tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini, TESAN’ın ve 3. kişilerin bu sebeplerle doğmuş ve
doğacak tüm maddi ve manevi zararlarını hiçbir ihtara hacet kalmaksızın tazmin edeceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.
6.1.18) BAYİ, TESAN’ın dilediği zaman ve/veya sürekli olarak tüm sistemi izleyeceğini kabul ve beyan eder.
6.1.19) BAYİ, TESAN’ın kendi sistemini ticari amaçla kullanacağını kabul ve beyan eder.
6.1.20) BAYİ, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstereceğini, ilgili kimlik bilgilerinin
kaydedilmesine izin vereceğini ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olacağını, imza atmadıkları takdirde ürünün
kendilerine teslim edilmeyeceğini kabul ve beyan eder.
BAYİ, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alacak olan şahsın ürünü teslim almaya dair
BAYİ’ye ait antetli kağıda imzalı ve kaşeli bir “teslim alma yetki belgesi” ve imza sirküleri ibraz edeceğini ve teslimat
belgesini teslim almaya yetkili kişi adına bu şahsın imzalamak zorunda olacağını, belge imzalanmadığı takdirde ürünün
teslim edilmeyeceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve beyan eder. İşbu şartlarla ürünler
BAYİ’nin yetkilendirdiği kişiye teslim edildiği takdirde ürünler BAYİ’ye teslim edilmiş sayılır.
6.1.21) BAYİ/Kefil, işbu sözleşme de yazılı olan adresine, sisteme üye olduğunda verdiği elektronik posta adresine veya
faks numarasına yapılacak tebligatların bizzat kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
6.1.22) BAYİ, duyuru mecrası olan TESAN, TTEC, TESAN NETWORK, TESANBURADA , TESAN Bayi Portalı ve
DİĞER TAHSİLAT/POS sistemlerinde belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini beyan eder.
6.1.23) BAYİ, TESAN Bayi Portalı ve DİĞER TAHSİLAT/POS üzerinden yapacağı tahsilatlarda işlemin kredi kartı
sahibinin bilgisi ve onayı dahilinde yapılacağını, yapılacak tahsilatın gerçeği yansıtacağını beyan kabul ve taahhüt
etmekle beraber üçüncü şahıslara ait kredi kartlarından yapılacak işlemlerle ilgili çekim yapılan tutarın TESAN'ın
nezdindeki BAYİ’nin cari hesabına alacak kaydedileceğini, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda
ve/veya başkaca sebepler ile banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın hesaplarına aktarılmaz ise; ilgili tutarı her türlü
gecikme faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini beyan ve taahhüt eder. Kredi
kartının kullanımı esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve TESAN Bayi Portalı ve/veya DİĞER
TAHSİLAT/POS sisteminden yazdıracağı “Kredi Kartı ile Ödeme Talimatı” ve “Kredi Kartı Ödeme Onay” formunu
imzalatacağını ve TESAN talep ettiği takdirde söz konusu evrakları TESAN’a göndermeyi kabul ve taahhüt eder. BAYİ
tarafından ödeme yapılmadığı takdirde TESAN’ın işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip olduğunu, icra takibi de dahil
olmak üzere TESAN’ın tüm hukuksal yollara başvurma hakkının olduğunu ve tüm masrafların da kendisine ait olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.24) BAYİ’nin veya yetkilendirdiği alt bayisinin, sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya yanlış
şekilde yapılan sanal pos işlemlerinde, çekilen tutara kredi kartı sahibinin isteği doğrultusunda veya başkaca sebeplerle
banka tarafından bloke konur ve TESAN'ın hesaplarına aktarılmaz veya geri alınır ise tüm hukuki ve cezai sorumluluğun
BAYİ’ye ait olduğunu, bu kabil işlemlerde işleme ait bedelin tamamından ve 9.10. madde ii’den BAYİ’nin sorumlu
olduğunu TESAN’ın söz konusu bedelin tamamını her türlü gecikme faizleri ile birlikte hiçbir ihbar ve ihtara gerek
olmaksızın BAYİ’den tahsile yetkili olduğunu ve TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini beyan
kabul ve taahhüt eder. BAYİ, Kredi Kartını kullanım esnasında kredi kartı sahibinin kimlik fotokopisini almayı ve sistem
üzerinden yazdıracağı “Kredi Kartı ile Ödeme Onay” formunu imzalatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BAYİ
tarafından ödeme yapılmadığı takdirde TESAN’ın işbu sözleşmeyi feshetme yetkisine sahip olduğunu, icra takibi ve
şikayette de dahil olmak üzere TESAN’ın tüm hukuksal yollara başvurma hakkının olduğunu ve tüm masrafların da
kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.1.25) BAYİ, işbu Sözleşmenin akdedildiği tarihteki ortaklık yapısı ve hisse oranlarında, şirket yönetimini etkileyebilecek
düzeyde değişiklik meydana gelmesi, şirkete fiilen yönetime iştirak eden yeni ortaklar alınması veya mevcut ortakların
şirket yönetiminden ayrılması halinde işbu durumu TESAN’a 7 (yedi) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. BAYİ, TESAN’ın
işbu durumda sözleşmeyi tek taraflı, haklı nedenle ve tazminatsız sona erdirme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt
eder.
6.1.26) BAYİ/Kefil, işbu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini TESAN’ın yazılı onayı olmaksızın
üçüncü kişilere devir, rehin ve temlik edemez veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez.
Bu türden tasarruflar, TESAN yönünden hüküm ifade etmez.
6.1.27) BAYİ, duyuru mecrası olarak TESAN Bayi Portalında belirtilmiş olan tüm duyuruları tebellüğ etmiş olarak kabul
edeceğini beyan eder.
6.1.28) BAYİ, TESAN’ın kendisine kampanya, tanıtım vs bildirimlerle ilgili olarak sms veya elektronik posta yolu ile mesaj
göndermesine muvaffakat ettiğini beyan eder.
6.1.29) BAYİ/KEFİL, TESAN ile yapacağı ticaret için gerekli olan Firma Tanıtım Formunun ekinde istenen bilgi ve
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belgelerin ve Bayi Portalında BAYİ’nin verdiği bilgilerin işbu sözleşme çerçevesinde ticari amaçlı olarak TESAN’a
verildiğini ve Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler çerçevesinde bu
bilgilerin kayıt altına alınacağını ve kullanılacağını kabul ve taahhüt eder.
6.2.1) ALT BAYİ YETKİLENDİRMESİ: BAYİ, TESAN’ dan yazılı izin almak suretiyle yapabileceği Alt bayi
YETKİLENDİRME’sinden doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
i-YETKİLENDİRME’ye dair tüm şifre, hesap ve kullanıcı kodlarını gerektiği gibi kullanacağını ve/veya
kullandıracağını,
ii-Yanlış YETKİLENDİRME halinde ve/veya yetki vermediği halde personelinin ve/veya 3.kişinin TESAN
TAHSİLAT ve DİĞER TAHSİLAT/POS üzerinden işlemler yapması halinde, söz konusu işlemlerin kendisini
bağlayacağını ve tüm işlemlerden sorumlu olacağını, bu tür hatalı işlemler sonucunda TESAN her hangi bir
bedel ödemek zorunda kalır ise BAYİ TESAN’ın ilk yazılı talebi üzerine iş bu bedelle beraber bu bedelin iki katı
tutarında cezai şartı hiçbir mahkeme hükmüne ve yahut ihtara gerek kalmaksızın derhal TESAN’a ödeyeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşmenin 6.1.25 ve 6.1.26 maddesi hükümleri AltBayi içinde aynen
geçerlidir.
6.2.2) BAYİ, TESAN’dan yazılı izin almak sureti ile yetkilendirileceği Alt bayi ile arasında iş bu sözleşmenin tüm
hükümlerini içerir şekilde “Alt Bayi Üyelik ve Sanal Pos Kullanım Sözleşmesi” yapmak ve kayıt formunda bahsi geçen
evrakları sözleşme ile birlikte TESAN’a iletmek zorundadır.
6.2.3) Alt bayinin Sanal POS’tan yapacağı işlem BAYİ’nin ve/veya ALTBAYİ’nin TESAN’dan alacağı mal veya hizmet
karşılığı olacaktır.
6.2.4) Alt bayilerin yapacağı tüm işlemlerden, yetkilendirmeyi ve tanımlamayı yapan BAYİ, sorumlu olacağını kabul ve
beyan eder. TESAN’ın BAYİ yanında Alt Bayiye de müracaat etme hakkı her zaman saklıdır.
6.2.5) TESAN tarafından gerekli görülmesi halinde, BAYİ sözleşmeden mütevellit vecibelerini yerine getirmenin garantisi
olarak sözleşmenin imzalandığı tarihte TESAN tarafından öngörülecek olan tutarda banka teminat mektubunu, ipoteği
ve/veya TESAN’ın kabul edeceği herhangi bir teminatı vermeyi kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşmeden ötürü TESAN lehine bir hak ve alacak doğduğu takdirde, herhangi bir dava ve ihtara gerek
kalmaksızın alınmış bulunan işbu teminattan hak ve alacaklarını, tazminatı mahsup etmeye ve/veya Sözleşmenin
TESAN tarafından feshi halinde aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teminatı irad kaydetmeye TESAN’ın yetkili olduğunu
BAYİ peşinen kabul ve taahhüt eder. Keza, BAYİ bir teminat vermiş olsa bile, TESAN evvela teminata müracaat
etmeksizin veya teminata müracaatla birlikte, tahsilde tekerrür olmamak kaydı ile BAYİ’den alacağının tahsilini fatura ve
defter kayıtlarına istinaden sair yollarda takip ve talep etmekte serbest olacaktır.
6.2.6) BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ: TESAN, ticari ilişkinin ve cari hesap boyutunun sağlıklı belirlenmesi ve ticari
risk analizlerinin objektif şekilde yapılabilmesi için yılda bir defa ve/veya talep ettiğinde, BAYİ, gerekli mali bilgi, ticari
kayıt ve belgelerini v.s. TESAN’a bildirilen zamanda vermeyi kabul ve taahhüt eder. Verilen bilgilerin ve belgelerin gerçek
dışı ve yanıltıcı olması veya hiç verilmemesi halinde TESAN’ın ticari ilişkiyi durdurma ve güven ilişkisinin
kaybolmasından dolayı sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. TESAN, ayrıca kendisine verilen
bilgilerin, belgelerin doğruluğunu teyit ve denetlemek için, BAYİ ve/veya alt bayiler nezdinde her türlü denetleme ve
inceleme hakkına sahiptir.

7) TESAN’ın Yükümlülükleri:
7.1) TESAN, TESAN Bayi Portalı’nın işbu sözleşmede öngörülen amaçlarla sürekliliğini ve verilerin güvenliğini sağlamak
için mümkün olan en fazla kullanım zamanına ulaşılması için gerekli teknik altyapı kurar ve bakımını sağlar.
7.2) TESAN, TESAN Bayi Portalı’nın ve diğer servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağı, servis
kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceği
hususlarında gerekli özeni gösterir.
7.3) TESAN, TESAN Bayi Portalı’nda yer alan birçok bilginin TESAN dışından kaynaklardan sağlanması sebebiyle hatalı
olmasından sorumlu tutulamaz, ancak kullanıcıların sağlıklı bilgi elde edebilmesi için gereken azami çabayı gösterir.
7.4) TESAN, verilen siparişlerde malı elindeki imkanlarla en çabuk ve en iyi şekilde teslim etmek için gayret gösterir.
7.5) TESAN, sipariş verilen ürünleri adil bir sıra gözeterek bayilerine teslim eder. Ancak TESAN’ın bilgisi dışında
oluşabilecek değişikliklerden sorumlu tutulamaz.
7.6) TESAN, işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra BAYİ’ye gerekli bayilik, web servisleri ve sanal pos şifrelerini
sağlamakla yükümlüdür.
7.7) TESAN, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın BAYİ’ye ve Alt Bayi’ye işbu hizmeti
vermekten sakınabilir, BAYİ ve Alt Bayi’yi bu sistem dışına çıkarabilir. Bu durumda BAYİ TESAN’dan hiçbir isim altında
hiçbir zarar ve sair taleplerde bulunamaz.
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7.8) TESAN, Webservis entegrasyonları ile BAYİ’nin satış yaptığı kendi internet sitesi üzerinden BAYİ’nin yukarıda
belirtilen kurallara uygun davranması şartı ile TESAN POS’unu ve/veya DİĞER POS’unu kullanmasına izin verir.
BAYİ’ye tanımlanan kullanıcı bilgileri ve TESAN’a bildirdiği IP adresi/adresleri ile otomatik olarak sisteme giriş yapar ve
gerekli çekim işlemlerini gerçekleştirir. Webservis aracılığı ile yapılan her işlem işbu sözleşme hükümlerine tabidir. BAYİ,
son tüketicinin kartını TESAN POS’unda ve/veya DİĞER POS’unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla
yükümlüdür. Bu servis sağlayıcı aracılığıyla oluşabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip işlemlerden TESAN sorumlu
değildir.

8) TESAN’ın Yetkileri
İşbu sözleşme kapsamında TESAN aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. BAYİ, TESAN’ın işbu yetkilere sahip
olduğunu beyan ve kabul eder.
8.1) TESAN herhangi bir zamanda TESAN Bayi Portalı’nın çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın
geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından
dolayı BAYİ’nin, BAYİ üyelerinin, Alt bayinin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan TESAN hiçbir şekilde ve
sebeple sorumlu olmayacaktır.
8.2) BAYİ tarafından imza sirkülerinde imza yetkilisi olan şirket yetkilisinin işbu sözleşmeyi imzalayıp, kaşeleyip ekleriyle
birlikte TESAN’a göndermesinden sonra “Kullanıcı Kodu” ve/veya “Kullanıcı Adı” ve “Şifresi” TESAN tarafından BAYİ’ye
mektupla veya elektronik posta yoluyla gönderilir. TESAN gerekli gördüğü durumlarda BAYİ’lerinin şifrelerini değiştirme
ve/veya iptal etme hakkına sahiptir.
8.3) TESAN, TESAN Bayi Portalı üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi
yapabilir. İhtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar.
8.4) TESAN, TESAN Bayi Portalı üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların,
mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve
silme işlemlerinden dolayı TESAN sorumlu tutulamaz.
8.5) TESAN kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve
mülkiyetten doğan telif ve diğer her türlü haklarına sahiptir.
8.6) TESAN’ın, TESAN Bayi Portalı'nda ve diğer servislerde yaptığı satışlar, kendi stokları ile sınırlıdır. TESAN stoku
bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmama hakkına sahiptir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını BAYİ hesabına iade
etme veya TESAN’daki hesabına aktarma hakkına sahiptir. TESAN, ürünlerin TESAN Bayi Portalı’nda teşhir edilmesiyle
stokta bulunmasını taahhüt etmez.
8.7) TESAN Bayi Portalı'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü TESAN’a
aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde TESAN hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapmak
veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade etmek konusunda tam yetkilidir. TESAN tarafından
yayınlanan her yeni fiyat listesi, daha önceden yayınlanmış fiyat listelerini geçersiz kılar.
8.8) TESAN, BAYİ’nin TESAN Bayi Portalı’ndan başka web-sitelerine geçişini yapma hakkına sahiptir. Bu takdirde
BAYİ’nin geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden TESAN sorumlu tutulamaz.
8.9) TESAN, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler
yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirme veya yeni maddeler ilave etme hakkına sahiptir. Bu halde BAYİ’nin
hizmetlerden yararlanabilmesi için TESANBURADA ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında duyurulacak sözleşme
değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda, “onay” butonuna basarak değişiklikleri kabul ettiğini beyan
etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde BAYİ’nin üyeliğini TESAN iptal etme veya onay verilene kadar askıya
alma hakkına sahiptir.
8.10) TESAN, TESAN Bayi Portalı’nın üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma
dönüştürme, ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürme
hakkına sahiptir. BAYİ, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
8.11) TESAN, TESAN Bayi Portalı’ndan verilen siparişlerde eğer elinde sipariş içinde olan üründen yoksa, BAYİ’nin
hesabına alışveriş tutarını aktarır. BAYİ, bu paranın banka komisyonu kesildikten sonraki iadesini isteme yada daha
sonra bu tutara karşılık TESAN’dan alışveriş yapabilme hakkına sahiptir.
8.12) TESAN, TESAN Bayi Portalı’ndan verilen siparişlerde eğer elinde ilgili renk adedinden yok ise ve aksi yönde bir
detayda belirtilmediyse BAYİ’ye elindeki renklerden sevk yapma hakkına sahiptir. BAYİ herhangi bir not ile bu konuyu
TESAN’a iletmiş ise o zaman işbu sözleşmenin 8.12 maddesindeki şartlar uygulanır.
8.13) TESAN, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın kredi kartı oranlarını revize edebilir. BAYİ, söz konusu değişiklikleri
kabul ettiğini şimdiden kabul ve taahhüt eder.
8.14) TESAN, internet servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları
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hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir.
8.15) TESAN, günlük kredi kartı başına işlem limiti ve işlem adedini belirlemeye, 3D Secure güvenlik katmanını
kullandırmaya yetkilidir.
8.16) Savaş, iç savaş, yolların kapanması, trafiğin kesilmesi veya aksaması, grev, lokavt veya grev ihtimali, hükümetin
emir ve tahditleri, mamul stokların kalmaması, olağanüstü hal ilan edilmesi, TESAN’ın ve/veya tedarikçilerin fabrika,
tesislerinde ve tedarik kaynaklarında teknik nedenlerden dolayı üretimde meydana gelebilecek aksaklıklar ve bunlara
benzer olağan ve/veya olağan dışı nedenlerden dolayı TESAN taahhütlerini yerine getiremezse BAYİ, TESAN’a karşı
herhangi bir hak iddia edemez ve TESAN’a bunlardan dolayı herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

9) Ödeme, Tahsilat ve Tahsilat Sistemleri Kullanım Koşulları
9.1) BAYİ, TESAN’dan satın aldığı ürünün ödemesini faturada belirtilen vade tarihinde yapacaktır. TESAN’ın onayı ile BAYİ
tarafından ödemenin, keşide veya ciro edilecek kambiyo senetleri ile yapılması ve senetlerin faturada belirtilen vadeden
daha ileri tarihli olması halinde, sözleşme kapsamında vade farkı tahakkuk ettirilecektir. BAYİ, ayrıca bir bildirim ve
hükme gerek kalmaksızın faturalandırılacak bu vade farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
BAYİ/Kefil, işbu sözleşme doğrultusunda TESAN'a keşide ve ciro edilen kambiyo senetleri de dahil olmak üzere bu
sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmesinde temerrüt halinde bankaların küçük işletmelere uyguladığı yıllık yasal
faiz oranında faiz ve KDV tutarında vade farkını ödemeyi kabul eder. BAYİ/Kefil sözleşme doğrultusunda TESAN'a keşide
ve/veya ciro edilen, belli zaman aralığı ile düzenlenmiş, ikiden fazla, sıralı emre muharrer senetlerden herhangi birinin
vadesinde ödenmemesi halinde ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın mütebaki senetlerin de muaccel olacağını kabul
eder. Yine TESAN tarafından, hak ve alacağının tahsili için kanuni takip yollarına başvurulması halinde BAYİ/Kefil
TESAN'ın bu işler için yaptığı her türlü masraf ve avukatlık masrafı da dahil olmak üzere tahakkuk edecek her türlü yasal
takip ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
9.2)BAYİ, sistem üzerinden satın alma işlemi yapacak ise TESAN’ın belirlediği kredi limitleri dahilinde ilgili satış
esaslarına ve kanuni sınırlamalara uygun olarak ve/veya kredi limiti yok ise geçerli bir kredi kartı ile veya nakit olarak
yapmak zorunda olduğunu kabul ve beyan eder.
9.3) BAYİ’nin DİĞER TAHSİLAT/POS üzerinden yaptığı tahsilatlar TESAN tarafından belirtilen süre sonunda BAYİ’nin
ilgili cari hesabına komisyon oranı düşüldükten sonra alacak kaydedilecektir.
9.4) BAYİ’nin, TESAN BAYİ PORTALI ve DİĞER TAHSİLAT sistemi üzerinden yapılmış işlemlerinin iptali veya iade
süreçleri TESAN tarafından hazırlanan ve internet sitesinde yayınlanan iade prosedürü doğrultusunda yapılacaktır.
BAYİ, İptal ve iade işlemleri ile ilgili taleplerini TESAN’a iade portalı üzerinden ve iade prosedürüne uygun olarak
iletmekle yükümlüdür. BAYİ, iade portalı üzerinden sadece TESAN tarafından faturalandırılmış ürünleri iade edilebilir.
Satın alınan ürünler irsaliye ile gönderildi ise TESAN tarafından fatura kesildikten sonra iade işlemleri gerçekleştirilebilir.
TESAN gerekli incelemeleri yaparak iade konusunda karar vermekte serbesttir.TESAN tarafından iade onaylanmadığı
takdirde BAYİ ürünleri TESAN’a göndermeyecektir. Aksi takdirde TESAN ürünleri iade almayacaktır ve kargo masrafı da
dahil tüm masraflardan BAYİ tek başına sorumlu olacaktır. TESAN, iade prosedürünü lüzum görüldüğü takdirde tek
taraflı değiştirme hak ve yetkisine sahiptir.
9.5) İşlem iade veya iptali cari hesaba alacak kaydedildikten sonra yapılmak istenirse BAYİ ilgili tutarı her türlü gecikme
faizleri ile birlikte TESAN'ın talep ettiği tarihte nakit olarak TESAN'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.6) BAYİ’nin tanımladığı alt bayilerin yapacağı Sanal POS işlemleri BAYİ’nin hesabına alacak kaydedilecektir. BAYİ
işlem iptal süreci alt bayi içinde geçerlidir.
9.7) TESAN ile BAYİ arasındaki cari hesapta BAYİ’nin alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, TESAN hiçbir şekilde
nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet satışı ile karşılanacaktır.
9.8) DİĞER TAHSİLAT/POS sistemleri üzerinden yapılan işlemlerden bankaca kesilen komisyon tutarı, TESAN
tarafından Sanal POS İşlem Komisyonu olarak BAYİ’ye fatura edilecektir.
9.9) TESAN’ın, DİĞER TAHSİLAT/POS sistemlerini web servisi gibi entegrasyon yöntemleri aracılığı ile kendi
sistemlerine entegre etmesi ile ve TESAN’ın ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işleme koyabileceği
diğer yeni uygulamalarda da BAYİ/Kefil işbu sözleşme ile tarafına yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerinin geçerli
olacağını gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
9.10) BAYİ, DİĞER TAHSİLAT SİSTEMİ üzerinden ödeme yaptığı esnada,
i. Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını
kullandığı takdirde, üçüncü kişilerin TESAN’dan mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu
mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek itiraz
etmeleri halinde,
ii. Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan
eylemler nedeniyle TESAN’ın 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, TESAN’ı işbu talep ve
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davalardan derhal beri kılmayı, TESAN’ın bu sebeplerle yapmak mecburiyetinde kalacağı her türlü ödemelerden
kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü
yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair masrafları ödeme tarihinden TESAN’ın tazmin edeceği tarihe kadar geçen
sürede, Bankalarca cari kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte TESAN’a ödemeyi
gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.11) İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesi uyarınca BAYİ’ye geri ödeme yapılması gerekirse, TESAN, bu bedelleri
kendisinin BAYİ’den herhangi bir şekilde doğan/doğmuş alacaklarına mahsup etme hakkına sahiptir.

10) Denetim ve Cari Hesap
TESAN, işbu sözleşmenin uygulanmasını denetlemek hakkına sahiptir. İşbu sözleşme, aynı zamanda TTK 89. Madde
hükmü uyarınca cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. Taraflar işbu sözleşme ile Türk Ticaret Kanunun cari hesaba dair
hükümlerine uymayı kabul etmişlerdir.

11) Vergilendirme
İşbu sözleşme imzalandıktan sonra gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan herhangi bir ekstra mali
yükümlülük söz konusu olduğunda, işbu yükümlülük BAYİ tarafından karşılanacaktır. BAYİ, bu tür durumlarda TESAN’ın
hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

12) Ürün Sevkiyat ve Teslimatı
12.1) TESAN, TESAN Bayi Portalı sisteminden vs. diğer her türlü yoldan sipariş edilen ürünleri kargo ya da kendi
araçlarıyla teslim etme hakkına sahiptir. Kargo ile gerçekleştirilen ürün teslimatı sürecinde BAYİ sistemde belirtilen
adreste bulunamaz ise BAYİ’ye kargo elemanı tarafından ziyaret notu bırakılır. BAYİ üç gün içinde TESAN ile iletişime
geçtiği takdirde teslimat aynı adrese ek ücret karşılığı gerçekleştirilir. BAYİ üç gün içinde iletişime geçmediği takdirde,
ürün siparişi verilmemiş kabul edilecektir. Ancak bu takdirde dahi TESAN’ın yapmış olduğu her türlü masrafı ve kargo
ücretini BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedilecek, kredi kartı ile yapılmış siparişlerde ise kredi kartından bu bedel
tahsil edilecektir. BAYİ’nin, sözleşme konusu ürünleri almakta temerrüde düşmesi halinde sözleşme konusu ürünlerde
ortaya çıkabilecek zarar ve yok olma riski ürünlerin teslimi gerçekleşmişçesine BAYİ’ye geçer.
12.2) Ürün nakliyesini TESAN ile anlaşmalı kargo şirketlerinin gerçekleştirmediği alışverişlerde, taşıma koşulları ilgili
kargo şirketi tarafından belirlenir.
12.3) TESAN kargo ücretlerinin tamamını veya bir kısmını ödeme hakkını saklı tutar. Bu tamamen TESAN’ın uyguladığı
politikalarla ilgilidir. TESAN, BAYİ’ye haber vermek koşulu ile bu uygulamadan vazgeçme yada oranlarını değiştirme
hakkına sahiptir.
12.4) Sözleşme konusu ürünlerin teslim yeri, BAYİ’nin işbu sözleşmede bildirdiği adres olup, başkaca bir adres BAYİ
tarafından yazılı olarak TESAN’a bildirilmediği sürece ürünler, bu adrese boşaltıldığı anda teslim edilmiş sayılır.
Ürünlerde ortaya çıkabilecek zarar ve yok olma riski, teslimle veya teslim edilmiş sayılmayla birlikte BAYİ’ye geçer.
12.5) BAYİ, işbu sözleşme de bildirdiği adres haricinde başka bir adrese irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim
adresini ve/veya teslim edilecek kişi bilgisini TESAN’a elektronik posta veya faks yolu ile ulaştırır. Teslim alacak kişilerin
isimleri belirtilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöntemi ile yapılır. Belirtilmemesi durumunda adreste
belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılır, teslimatın yapıldığı kişilerin isimleri kayıt altına alınır. Bu bilgiler istenilmesi
durumunda BAYİ’ye temin edilir. İrsaliyenin imzalanmış olması ile BAYİ ürünleri teslim almış kabul edilir. Burada teslim
alan kişinin kimlik kontrolü yapılır ve BAYİ tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmez. Bu
şekilde yapılan teslimatların tümünün BAYİ tarafından alınmış kabul edileceğini BAYİ kabul ve beyan eder. Başka bir
adrese yapılacak teslimatlardan doğan her türlü ücret ve masraflardan BAYİ sorumludur.

13)Ayıp, İhbar ve Ürün İadesi
BAYİ malların teslim edilme anındaki durumundan emin olmak ve zarar, hasar ve eksiklik gibi durumların ortaya çıkması
halinde çekincelerini irsaliye üzerine yazarak, nakliyecinin/kargo şirketinin imzasını almak kaydı ile TESAN’a TTK 23/c
gereğince 2 gün içerisinde yazılı olarak bildirmelidir, BAYİ ancak bu şartlarla ürünleri iade edebilir. Kontrol edilmeden
teslim alımından BAYİ sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Eğer mallardaki ayıplar teslim anında açıkça belli değil ise BAYİ TTK md. 23/c gereğince 8 gün içerisinde ürünleri
incelemek ve varsa hasar, eksiklik ve/veya zarar durumunu aynı süre içerisinde TESAN’a yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür. BAYİ belirtilen sürelerde yazılı bildirimde bulunmaması halinde ürünleri hasar, eksik ve zararı ile kabul etmiş
sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
BAYİ, TESAN’ın nakliyeciye/kargo şirketine karşı haklarını kullanabilmesi için her türlü önlemi, tedbiri almak ve gerekli
bütün işlemleri yapmak zorundadır. Bunlardaki herhangi bir eksikliğin doğuracağı zararlardan BAYİ sorumludur.
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14) Sipariş İptali
Sipariş iptali ancak gün içinde yapılabilir. Aynı gün içerisinde verilen siparişlerin iptali, aynı gün saat 17:00’den önce,
konu başlığında sipariş numarasının ve iptal ibaresinin olduğu bir mail ile TESAN Bayi Portalı’nda kayıtlı BAYİ’nin mail
adresinden yada işbu sözleşmede belirtilen mail adresinden tesanburada@tesan.com.tr mail adresine mail atılması ile
yapılır. İptal edilen sipariş ile ilgili kredi kartı ödemesi var ise, BAYİ’nin kredi kartı ödemesi iptal edilerek, tahsilat
yapılmaz. Sipariş verildiği gün saat 17:00’den sonra sipariş iptali yapılamaz.

15) Kayıtların Geçerliliği
Tarafların birbirlerinin kayıtlarını doğrulayan ve usule uygun delilleri kesin delil niteliğindedir.

16) Gizlilik
BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra süresiz olarak TESAN
Bayi Portalı ve/veya DİĞER TAHSİLAT/POS sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını TESAN’ın yazılı izni
olmaksızın hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt
eder. TESAN, BAYİ’nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin
derhal iptal edileceği ve/veya BAYİ’nin TESAN’ın uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceği
hususlarında taraflar mutabıktır.

17) Fikri Mülkiyet Hakları
TESAN’ın kendi markası ile satmış olduğu ürün ve hizmetlerle ilgili her türlü fikri mülkiyet hakkı veya sair her türlü
mülkiyet konusu bilgiler ve ilgili dijital veya fiziksel dokümantasyon TESAN’ın mülkiyetindedir. BAYİ, işbu sözleşme sona
erse bile süresiz olarak hem TESAN’ın kendi markası ile satmış olduğu ürün ve hizmetlerin hem de TESAN’ın satmış
olduğu başkaca markalara ait ürün ve hizmetlerin fikri mülkiyet ve marka haklarına saygı göstereceğini, söz konusu
hakları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. BAYİ, söz konusu ürünlerin içerisine hiçbir şekilde müdahale edemez,
başkaca ürün ve donanım ekleyemez veya ürünlerin tasarımına ve bileşenlerine müdahale edemez.

18) Fesih
18.1)
a) BAYİ iflas ederse veya iflasını isterse veya iflas ertelemesi isterse veya borçlarının uzlaşma yolu ile yeniden
yapılandırmasını isterse yahut konkordato talep ederse yada faaliyetlerini tatil ederse veya borçlarını ödemekte
acze düşerse;
b) BAYİ herhangi bir sebeple ticari faaliyetlerini sonlandırırsa;
c) BAYİ ve BAYİ yetkilileri, işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işi ilgilendiren bir suçtan mahkum olursa TESAN
herhangi bir süre vermeksizin, derhal ve bildirimsiz, tazminatsız bir şekilde sözleşmeyi feshetme hakkına
sahiptir.
18.2)Taraflar dilediği zaman yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu sözleşmeyi sona erdirebilir.
18.3) İşbu Sözleşmede belirtilen yükümlülükler, ana yükümlülükler olup, sözleşmenin devamı için gereklidir. Taraflardan
herhangi birinin sözleşmede belirtilen herhangi bir hükmü ihlal etmesi halinde ihlale uğrayan Taraf ihlal eden Taraf’a 30
günlük yazılı süre vererek ihlali gidermesini talep edecektir. İhlal eden Taraf verilen bu sürede ihlali gidermez ise ihlale
uğrayan Taraf Sözleşmeyi haklı nedenle ve yazılı olarak fesih edecektir. İşbu fesih nedeni ile ihlale uğrayan Taraf
uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü zararın tazminini ihlal eden Taraf’tan isteyebilecek ve ihlal eden Taraf ise bu zararı
derhal tazmin edecektir.
18.4) Sözleşme yürürlükten kalktıktan sonra dahi, BAYİ/Kefil’in TESAN nezdindeki riski tamamen ortadan kalkıncaya
kadar, TESAN’ın BAYİ/Kefil tarafından ve onun lehine üçüncü şahıslar tarafından verilmiş olan teminatları iade
etmeyeceğini, icabında bunları nakte çevirerek tahsil edebileceğini BAYİ/Kefil peşinen kabul eder.
18.5) BAYİ sözleşmenin feshi halinde kendisine TESAN tarafından temin edilmiş BANKA POS terminali ve ımprinter
ile her türlü teknik ekipmanını, matbu evrak, belge, amblem, broşür, form, afiş, pano ve diğer malzemeleri fesih
tarihinden itibaren 3 işgünü içinde TESAN'a derhal ve aynen iade etmekle yükümlüdür.

19) Hükümsüzlük
İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmü Türk kanunlarına göre geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse yalnız sözü geçen
hüküm geçersiz sayılacaktır. İşbu sözleşmedeki bir hükmün geçersizliği sözleşmenin amacını tamamıyla bozmadığı veya
taraflardan birinin menfaatini önemli ölçüde zedelemediği takdirde, böyle bir hüküm yokmuş gibi Sözleşmenin diğer
hükümleri geçerli sayılacaktır.
Yukarıdaki hallerde, TESAN uygulanamaz ve geçersiz bulunan hükmün yerine geçebilecek uygun bir hüküm koyup
BAYİ’ye bildirmekle yükümlüdür.
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20) Yorum
İşbu sözleşme bir bayilik sözleşmesidir. Sözleşmenin tamamı, bir kısmı veya herhangi bir hükmü BAYİ’ye acenta,
komisyoncu, tellal, simsar, vekil, tek satıcı, ortak hakkı bahşetmeyeceği gibi, bu sözleşmenin acentacılık, komisyonculuk,
tellallık, simsarlık, tek satıcılık, ortaklık veya vekalet sözleşmesi şeklinde yorumlanması hakkını da vermez. TESAN’ın işbu
sözleşmeden doğan haklarını ve yetkilerini kullanmaması, sözleşmenin değiştirildiği, TESAN’ın bu haklarından ve
yetkilerinden vazgeçtiği anlamında yorumlanamaz.

21) Uygulanacak Hükümler
İşbu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde
ise Türk Kanunları (TTK, BK, HUMK, MK ve sair) uygulanacaktır.

22) Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Bakırköy Mahkemeleri
ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

23
Sözleşme, Firma tanıtım formunun doldurulması ve işbu sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren
taraflar arasında yürürlüğe girer. İşbu sözleşmenin süresi 1 (bir) yıl olup, Sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay
evvel taraflarca fesih yazılı olarak ihbar edilmediği takdirde sözleşme aynı şartlarda sonraki yıla uzayacaktır.

24) Tebligat
Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresleri olup, taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa noter kanalı ile en
geç 7 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde Sözleşmede belirtilen adrese yapılacak tebligatlar,
bila dönmüş olsa bile tebliğ edilmiş sayılır.

25) İşbu Sözleşme, taraflar arasında olan, mevzuyla ilgili diğer tüm sözleşmeleri hükümsüz kılar. İşbu Sözleşme evvelce
taraflar arasında akdedilmiş olan her türlü sözlü ve yazılı anlaşmayı, TESAN’ın bu anlaşmalardan doğan hak ve
alacakları saklı kalmak üzere yürürlükten kaldırmaktadır.
26) Damga vergisi
İşbu sözleşmenin imzalanması dolayısıyla doğacak damga vergisinden BAYİ sorumludur.

27) TESAN’ın İşbu sözleşmeden doğan alacakları için teminat olarak kefalet alması halinde aşağıdaki hükümler
uygulanacaktır. Sözleşmenin sonunda imzası bulunan Kefiller “müteselsil kefil” sıfatı ile kefildir. Kefil/ler, imza sayfasında
yer alan el yazısı beyanlarının doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

Kefil/ler, BAYİ’nin işbu sözleşmeden doğan ana para, faiz, vade farkı, masraf, cezai şart, yargılama giderleri,
avukatlık ücreti ile vs. diğer her türlü borçları için, …………………………………. TL’ye kadar birlikte ve/veya münferiden
BAYİ ile beraber TESAN’a karşı sorumlu olacaktır. Kefilin, kefalet ve taahhüdü sözleşme süresiyle sınırlı olmayacak
sözleşmenin bir ya da daha fazla kez yinelenmesi halinde de geçerli olacaktır.
TESAN'ın borçlu BAYİ aleyhine dava açması veya takip yapması gibi bir ön şarta tabi olmaksızın TESAN, Kefil
aleyhine de BAYİ ile beraber veya münferiden yasal takipte bulunabilecektir. Kefil, asıl borçlunun haciz, iflas, konkordato
ve benzeri sebeplerle borcu ödememesi halinde dahi BK 591. maddesinde yazılı defilerden faydalanamayacaktır.
İş bu sözleşme 27 maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile birlikte taraflarca
okunarak ______/______/_______ tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır. Firma tanıtım formu, ekleri ve Taksitli İşlem
Taahhütnamesi işbu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. Firma Tanıtım Formu’da işbu sözleşme imzalandığı anda
imzalanacak ve ekleriyle beraber TESAN’a teslim edilecektir.
SATICI

BAYİ

TESAN İLETİŞİM A.Ş.

Kaşe-İmza
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Müşterek borçlu / Müteselsil kefillerin;
Bayiniz …………’in işbu Sözleşme çerçevesinde [imza attığım(ız) tarihten önce doğmuş borçları da dahil olmak
üzere sözleşmeden doğan tüm borçlarını kapsamak üzere]* azami …………..TL/USD/EURO (yalnız ) için
…../…/…… tarihi itibari ile müteselsil kefil olduğumu(zu) ve yükümlülük altına girdiğimi(zi) kabul ve beyan
ederim/z.” şeklindeki beyanınızı aşağıdaki Beyan kutucuğuna EL YAZINIZ ile yazmanızı rica ederiz.
*Ayraç içindeki ifade kefalet tarihinden önce doğmuş borç var ise yazılacaktır.
Kefil Beyanı:

1-Adı Soyadı : …………………………………………………………………………..
TC Kimlik No: …………………………….…
Adresi : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
İmza : …………………………….

NOT: Sözleşmelerin imza sirkülerindeki yetkili kişiler tarafından her sayfasının imzalanması gerekmektedir.
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