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MER BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ. BAYİ E-BAYİ SÖZLEŞMESİ
MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İş bu sözleşme; MER BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ.. (Bundan böyle kısaca ‘MER BİLİŞİM olarak anılacaktır).
………………………………………………………………………………………………………
(Bundan böyle kısaca ‘BAYİ veya E-BAYİ’ olarak anılacaktır) arasında yapılmış olup, tarafların Ticaret Siciline
kayıtlı açık adresleri aşağıda olduğu gibidir.
MER BİLİŞİM
Çavuşoğlu Mh.Spor Cd.No:70 KARTAL/İSTANBUL
BAYİ/E-BAYİ
………………………………………………………………………………………………………
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme MER BİLİŞİM ’nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı
www.toptanag.com 'a üyelik sisteminin sağladığı elektronik ortamda alış-veriş, ürün fiyatlarıyla ilgili bilgiler,
elektronik posta, elektronik ortamda finansal işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşulları ile gizlilik,
çalışma yöntemi, mücbir sebepler, sözleşmenin devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kurallar ve BAYİ
veya E-BAYİ’ nin karşılıklı yükümlülüklerini belirler.
MADDE 3- ÜYELİK SİSTEMİ
a)Bayi Kodu :Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle MER BİLİŞİM tarafından belirlenecektir, Aynı bayi kodu iki
farklı bayiye verilemeyecektir.
b)Yönetici Kullanıcı Adı :Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte MER BİLİŞİM tarafından belirlenecektir,
BAYİ veya E-BAYİ ’nin ilk kullanım esnasında bu adı değiştirme yükümlülüğü vardır. BAYİ veya E-BAYİ ’nin
istediği takdirde değişik yetkilere sahip kullanıcı adları belirleyebilir ve bunların şirketi içinde yetki vermek
istediği kişilerce kullanılmasını, www.toptanag.com adresinde belirli işlemlerin bu kişilerce yapılmasını
sağlayabilir. Bu kişilerin yapacakları işlemlerden doğabilecek tüm sorumluluk BAYİ veya E-BAYİ’ nin kendisine
aittir.
c)Şifre : İlk kullanımda geçici şifre MER BİLİŞİM tarafından belirlenir. E-BAYİ bu şifreyi ilk kullanımda mutlaka
değiştirme yükümlülüğü altındadır. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen E-BAYİ ’nin sorumluluğunda
olup MER BİLİŞİM şifre kullanımıyla ilgili doğabilecek problemlerden sorumlu olmayacaktır.
d)Kullanım : BAYİ veya E-BAYİ’ nin www.toptanag.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için bayi
kodu, kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir, MER BİLİŞİM kendi takdirine bağlı olarak önceden
bildirmeksizin BAYİ veya E-BAYİ ’ye bu hizmeti vermekten sakınabilir.
MADDE 4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A- MER BİLİŞİM'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.MER BİLİŞİM www.toptanag.com ’un sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik
altyapıyı kurarak çalışmasını sağlar.
2.MER BİLİŞİM www.toptanag.com ‘dan verilen siparişlerin mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir
şekilde BAYİ veya E-BAYİ ’ye teslimini gerçekleştirmekle yükümlüdür.
3.MER BİLİŞİM siparişlerin teslimi konusunda sipariş tarihini göz önüne alarak bayilere teslimi
gerçekleştirecektir.
4.Bu sözleşme dahilinde kullanılacak kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi MER BİLİŞİM ’nin güvenliğinde olup,
MER BİLİŞİM bu bilgileri her ne maksatla olursa olsun üçüncü kişilerle paylaşamaz.
B- BAYİ veya E-BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.BAYİ veya E-BAYİ kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru
olduğunu, bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı
sorumlu olacağını ve söz konusu durumlarda bayi üyeliğinin MER BİLİŞİM tarafından tek taraflı olarak derhal
sona erdirileceğini,
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-22.BAYİ veya E-BAYİ tarafından MER BİLİŞİM işbu sözleşme kapsamında iletişimin sağlanacağı mail adresi
bilgisi verilecektir, BAYİ veya E-BAYİ geçerli mail adresi bilgisini bildirmediği sürece şifre tanımı yapılamayacak
dolayısıyla sözleşme konusu sistemden yararlanamayacaktır, MER BİLİŞİM, BAYİ veya E-BAYİ ile sözleşme
süresince iletişiminde bu mail adresi kullanılacak olup; BAYİ veya E-BAYİ ’ye şifre sağlanması ve her türlü
duyuru ve bildirim bu e-mail adresi üzerinden yapıldığında BAYİ veya E-BAYİ ’ye ulaşmış sayılacaktır. BAYİ
veya E-BAYİ nin mail adresinde bir değişiklik olması halinde bu değişikliği derhal MER BİLİŞİM 'e yazılı olarak
bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde doğabilecek zararlardan tamamen BAYİ veya E-BAYİ sorumlu olacaktır.
3.Verilen siparişlerde MER BİLİŞİM belirleyeceği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem
yapabileceğini, kredi limiti yetersiz veya hiç yok ise ödemeyi kredi kartı ile yada mal tesliminde nakit olarak
yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı
MER BİLİŞİM ’in doğabilecek bütün zararlarını tazmin edeceğini,
4.Sisteme tanımladığı ‘Yönetici Kullanıcı’ veya kendi tanımladığı ‘Kullanıcı Adı’ ile yapacağı tüm işlemlerden
bizzat kendisinin kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,
5.Servis kullanımı esnasında E-BAYİ ’den kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış
adrese iletilecek mesaj ve bilgilerden MER BİLİŞİM ’in sorumlu olmayacağını,
6.www.toptanag.com 'da sunulan hizmetlere MER BİLİŞİM tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir
şekilde girmemeyi ve yazılımı hiçbir surette değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde, MER BİLİŞİM
’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi,
7.Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların isimlerini
lekeleyici nitelikte materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,
8.MER BİLİŞİM ‘in izni olmadan bu servislerde doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir surette reklâm yapmamayı,
herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,
9. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve
dosyalar göndermeyeceğini, 8, 9 ve 10. maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak MER
BİLİŞİM tarafından feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 5- YETKİLER
Bu sözleşme kapsamında MER BİLİŞİM aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir.
MER BİLİŞİM çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya
tamamen durdurabilir.
www.toptanag.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim
şartını belirlemeye ve değiştirmeye MER BİLİŞİM yetkilidir. MER BİLİŞİM yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş
girildikten sonra da yapabilir, bu durumda MER BİLİŞİM sipariş iptali seçeneğini kullanabilecektir. Sistem
üzerinden yapılacak satışların tamamı MER BİLİŞİM ‘in stok yapısı ile sınırlıdır.
Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili MER BİLİŞİM tek
taraflı olarak herhangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
MER BİLİŞİM sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile
BAYİ VE E-BAYİ ’ye ulaştırabilir.
İş bu sözleşme BAYİ VE E-BAYİ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıp
MER BİLİŞİM 'e gönderildikten sonra Yönetici Kullanıcı Adı’ ve geçici şifre Bayi veya E-Bayi ’ye gönderilecektir.
MER BİLİŞİM www.toptanag.com servislerinin güvenli, hatasız, zamanında kullanımını, servis kalitesini
sağlamak ve bu hususlarda doğabilecek aksaklıkları çözmek için azami çaba gösterecektir.
MER BİLİŞİM üyelerinin dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut
ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma veya eksiltme hakkına sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması,
silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı MER BİLİŞİM sorumlu değildir.
MER BİLİŞİM gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler halinde
dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına
sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan
kaldırabilir.
MER BİLİŞİM bu konularda yapılacak değişiklikleri www.toptanag.com adresinde duyuracaktır.
TOPTANAG.COM

BAYİ

İmza/Kaşe

İmza/Kaşe

-3MADDE 6- KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın 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
tutulmadığı hususunda yemin teklif etme hakkından peşinen feragat ettiklerini taraflar beyan ve taahhüt eder.
MADDE 7- GİZLİLİK
BAYİ VE E-BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermiş olsa bile süresiz
olarak MER BİLİŞİM ve www.toptanag.com sistemi ile ilgili olarak öğrendiği her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını
üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini, bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verdiğinin tespit edilmesi
halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal edileceği ve bu durumda MER BİLİŞİM ’in uğrayabileceği her türlü
zararı tazmin edeceğini taahhüt eder.
MADDE 8- ÜRÜN TESLİMATI
www.toptanag.com sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok yapısına
göre kendi belirleyeceği dağıtım yöntemini kullanarak BAYİ VE E-BAYİ ’ye teslim eder.
Ürün teslimatı BAYİ VE E-BAYİ ’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya MER BİLİŞİM 'in anlaşmalı
olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı takdirde taşıma koşulları MER BİLİŞİM tarafından belirlenmediği için bu
teslimatlarla ilgili doğabilecek zararlardan MER BİLİŞİM sorumlu olmayacaktır.
Taşıma ücretlerinin MER BİLİŞİM ya da BAYİ/ E-BAYİ tarafından ödenmesi konusunda MER BİLİŞİM tek taraflı
olarak istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin MER BİLİŞİM tarafından ödenmesi
halinde, birinci defada BAYI/ E-BAYİ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise bu siparişle ilgili olarak bu
aşamadan sonraki taşıma ücretlerinin tamamı BAYİ/ E-BAYİ tarafından ödenir. BAYİ/ E-BAYİ’nin malı teslim
almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti BAYİ/ E-BAYİ’nin cari hesabına borç
kaydedilecek, siparişin kredi kartı ile yapılması halinde, bu tutar kredi kartından tahsil edilecektir. Bu
durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve MER BİLİŞİM 'in bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararlar EBAYİ tarafından tazmin edilecektir.
MADDE 9- VERGİLENDİRME
MER BİLİŞİM 'in www.toptanag.com üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut vergi
kanunlarına göre vergilendirilir, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem
üzerinden yapılmayacaktır. Vergi kanunlarında ileride yapılabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme
kapsamında hüküm ifade edecektir, Vergi kanunları uyarınca BAYI/ E-BAYİ ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm
sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
MADDE 10- SANAL POS TEMLİKNAME İŞLEYİŞİ
-BAYI/ E-BAYİ ’nin yaptığı peşin ve taksitli işlemlerde, işlemin sonunda SANALPOS TEMLİK BEYANI ’nda
kendilerine ait bölümü bayii ve kart sahibi imzalamalıdır.
-Kart sahibinin kimlik ve kredi kartının önlü arkalı fotokopisi alınmalıdır.
-Kart sahibine faturası, kendisine imzalatılarak teslim edilmeli eğer kart sahibi başka yerde ise kargo fişinde
kart sahibinin imzası olmalıdır.
-Kart sahibine banka ekstresinde MER BİLİŞİM ’in adının çıkacağı bilgisi verilmelidir,
-MER BİLİŞİM kendi posundan yada başkasına ait pos cihazından ödeme alma yetkisine sahiptir,
BAYİ/E_BAYİ bu işlem için gerekli belgeleri MER BİLİŞİM ‘e ulaştırmalı ve kart sahibini bu konuda
bilgilendirmek zorundadır.
-Kendi alt bayiniz ya da şubenizden gelen mail order değil, www.toptanag.com sanal posundan alınan
temlikname saklanmalıdır.
*** Bu yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde doğabilecek her türlü sorundan BAYİ/ E-BAYİ sorumludur.
MER BİLİŞİM, doğabilecek yükümlülükten sorumlu tutulamaz.
-Bayi bu evrakları, MER BİLİŞİM ’in gerekli gördüğü durumda, MER BİLİŞİM 'e ibraz etmek üzere saklamalıdır.
Bu evraklarının sunulamamasından doğan sorumluluklardan BAYİ/E_BAYİ sorumlu olacaktır.
MADDE 11MÜTESELSİL KEFALET
Temsilci’nin tüzel kişiliğe haiz bir sermaye şirketi olması halinde, iş bu sözleşmeden doğacak tüm borçlarından
şirket ortakları …….....…. ………………… , ve ..................... ....................... müşterek ve müteselsil kefil
sıfatıyla sorumludur. Kefillerin sorumluğu süresiz olup, iş bu
sözleşmenin taraflarca fesih bildiriminde
bulunulmamış olması nedeniyle yenilenmesi halinde dahi devam eder.
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-4MADDE 12.CEZAİ ŞART
Bayinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve sözleşmenin bu nedenden ötürü feshedilmesi
halinde, Bayi, MER BİLİŞİM ’in bu nedenden ötürü uğradığı maddi, manevi, menfi, müspet, munzam vs. tüm
zararları tazmin etmenin yanısıra işbu tazminattan bağımsız ve ona ilave olarak 50.000TL’yi cezai şartı, ilk
yazılı talep üzerine MER BİLİŞİM ’e nakden ve defaten ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder.. BAYİ, basiretli
bir tacir sıfatıyla işin önemi dikkate alındığında, işbu cezai şart bedelinin fahiş olmadığını, sözleşmenin feshine
haksız surette sebep olduğu takdirde bu bedeli ayrı bir ihtara hacet kalmaksızın derhal ödeyeceğini kabul ve
beyan eder
MADDE 13- YETKİ
İşbu sözleşmeden doğacak tüm ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 14- YÜRÜRLÜK
MER BİLİŞİM BAYI/ E-BAYİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, Ek-1’de bulunan Müşteri Adresine Sevk Sözleşmesi
BAYI/ E-BAYİ tarafından eksiksiz doldurulup, sözleşme karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli
olarak yürürlüğe girer.
MADDE 15- SÖZLEŞMENİN FESHİ
İş bu sözleşme MER BİLİŞİM ‘in veya BAYI/E-BAYİ ’nin dilediği zamanda karşı tarafa yazılı bildirimi ile sona
erdirilebilir.
İş bu sözleşme 15 (on beş) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş, aşağıda yazılı ekleri ile
birlikte taraflarca okunarak …/…/…..tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.
FARKLI ADRESE ÜRÜN TESLİMATINA İLİŞKİN EK PROTOKOL
İşbu sözleşme MER BİLİŞİM ile
---------------------------------------------------------------------------------------------- (kısaca Bayi /
yapılmış olup tarafların Ticaret Siciline kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir.
MER BİLİŞİM ’in Çavuşoğlu Mh.Spor Cd,No:70 KARTAL/İSTANBUL
Bayi / E-Bayi ‘nin _________________________________________________________

E-Bayi)

arasında

İşbu sözleşme MER BİLİŞİM ’in Bayi/E-bayi üyelik sözleşmesinin ürün teslimatına ilişkin ek protokolü
niteliğinde olup tek başına hüküm ifade etmeyecektir.
E-bayi dilediği takdirde www.toptanag.com üzerinden vereceği siparişlerin farklı bir adrese teslim edilmesini
talep edebilir. Bayi/ E-bayi bu talebini MER BİLİŞİM 'e önceden vereceği yazılı talimatla yeni adres ve/veya
adresleri bildirmek suretiyle yapacaktır. Bayi/ E-bayi bu şekilde MER BİLİŞİM 'i yeni bir adrese teslimat yapmak
konusunda yetkilendirdikten sonra yazılı talimatta belirtilen adresler MER BİLİŞİM tarafından teslimat adresi
olarak uygun görüldüğü takdirde www.toptanag.com sitesinde e-bayilerin teslimat adresi olarak
belirleyebilecekleri bir talep formu görüntülenecektir, MER BİLİŞİM talimatta belirtilen adresi uygun görmediği
ve teslimatı bu adrese yapmayı kabul etmediği takdirde bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır,
Böylece Bayi/ E-bayi yazılı talimatından sonra internet üzerinden vereceği siparişlerde teslimat adresi olarak
daha evvel yazılı talimatında belirttiği adrese (fatura adresi) teslimat yapılacaktır. E-bayi sistem uygun hale
getirildiği takdirde yazılı talimat verebilmenin yanı sıra yeni adresleri bizzat kendisi de elektronik ortamda
ekleyebilecektir.
Bayi/ E-bayi, yazılı talimatı ve internet üzerinden sipariş verdiği esnadaki tercihi doğrultusunda seçilen
adreslere yapılan tüm teslimatların bizzat kendisine yapılmış sayılacağını ve e-bayi üyelik sözleşmesinin tüm
hükümlerinin seçilen adreslere yapılan teslimatlara ilişkin olarak da aynen geçerli olacağını, talimat verdiği
adrese teslimat yapılmasına ilişkin tüm def’i ve itiraz haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
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-5MER BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ.
BAYİ/E-BAYİBAŞVURU FORMU
Firma Bilgileri
Ticari Ünvan : …………………………………………………...…
Alan Kodu (............)
Telefon :…………............Fax : …………............
Cep Telefonu (Firma Sahibi) : ………………….........………..................................
Fatura Adresi : ………………………………………………….......
……………………………………………………...
...................................................................................
Şehir : …....… Semt ….…. Posta Kodu : ……....
Vergi Dairesi : ……………………………………………………..
Vergi No: ……………………………………………………..
Başvuru Yapan Yetkili Kişi Bilgileri
Adı Soyadı : ……………………………………………………..
Tc Kimlik Numarası:……………………………………………….
Ev Adresi : ……………………………………………………..
Şehir : …....… Semt ….…. Posta Kodu : ……....
Ev Telefonu:……………………………………………………….
Cep Telefonu : ………………………..............................................
Tarih : ……./…..../……....
Not : Şirketinizle MER BİLİŞİM TİCARET LTD.ŞTİ.
arasındaki haberleşmenin, kampanyalar, haberler ve diğer bilgilerin şirketinizde ulaşmasını istediğiniz
kişilerin mail adresleri doldurulması zorunlu alandır.
E-MAİL:……………………….. @ ………………………..
E-MAİL:……………………….. @ ………………………..
TAAHHÜTNAME (EK 1)
İşbu Taahhütnamede POS Cihazı/Sanal POS Cihazı ile ilgili uygulamalarda adı geçen POS Cihazı/Sanal POS
cihazını ve gerekli altyapıyı sağlayan ve bu cihazlarda oluşan para hareketini yönetecek, yönlendirecek ve
raporlayacak kredi ve finans kurum ve kuruluşu ise, bundan sonra “BANKA” olarak anılacaktır.
1. www.toptanag.com 'dan satın almış olduğum ve/veya alacağım malların bedellerine mahsuben, POS
Cihazı/Sanal POS Cihazı/ cihazından kredi kartı ve/veya Paracard veya aynı işlevi gören her türlü kart ile
çekilen bedel üzerinden net tutarın MER BİLİŞİM hesabına virman edilmesini ve virman işleminin
gerçekleşmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve onayı ve talimatı BANKA’YA ve/veya diğer tüm ilgili
kurumlara verdiğimi/vereceğimi, net tutarın virman edilmesi konusunda MER BİLİŞİM 'i mağdur duruma
getirmemek için her türlü işlemi en baştan gerçekleştireceğimi/gerçekleştirdiğim POS Cihazı/Sanal POS Cihazı
kullanılarak tahsil edilen her satış işlemi bedeli tutarında, müşterime, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya
fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabına keseceğimi ve/veya düzenleyeceğimi ve müşteriye
vereceğimi;
2. Sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya şekilde yapılan alışverişlerde, tüm hukuki ve
cezai sorumluluğun tarafıma ait olduğunu, bu durumda satış bedelinin MER BİLİŞİM 'den değil benden/bizden
tahsil edileceğini;
3. MER BİLİŞİM 'in haklarını haleldar edici nitelikte hiçbir eylem veya işleme girişmemeyi ve MER BİLİŞİM
tarafından www.toptanag.com çerçevesinde tarafıma verilen yetkileri kullanırken ve görevleri yerine getirirken
azami dikkat ve özeni göstereceğimi;
4. www.toptanag.com çerçevesinde tarafıma tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaptığımda,
alışverişlerinde ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih ettiğim takdirde, kendi adıma düzenlenmiş
kredi kartlarını kullanmayı;
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-65. Sipariş tutarının üzerinde POS Cihazı/Sanal POS Cihazı makinelerinden çekim yapabileceğimi ya da sipariş
olmaksızın POS Cihazı/Sanal POS Cihazı makinelerini tahsilât aracı olarak da kullanabileceğimi, POS
Cihazı/Sanal POS Cihazı’ndan bu surette çekilen tutarların, MER BİLİŞİM nezdindeki cari hesabıma alacak
olarak işleneceğini, biriken alacakları bir sonraki aya devretmeyecek şekilde kapatacağımı;
6. MER BİLİŞİM ile aramdaki cari hesapta alacaklı durumda görünmem halinde dahi, MER BİLİŞİM hiçbir
şekilde nakit ödeme yapılmayacağını, söz konusu alacakların mutlak surette ürün satışı ile karşılanacağını;
7. Alacak tutarlarının MER BİLİŞİM nezdindeki cari hesabında bayiye satılan ürünlerin para birimi olarak
aktarılacağını, alacaklı durumunda isem düzenlenen ilk faturada, borçlu ise eşleme sistemine göre ilk faturadan
mahsup edileceğini, MER BİLİŞİM 'in cari hesapta görünen tutar üzerinden alacak ve borç ödemelerini
düzenleyeceğini, düzenlemelerin MER BİLİŞİM ’in isiyatifinde yürütüleceğini;
8. POS Cihazı/Sanal POS Cihazı tahsilâtlarından bankaca kesilen komisyon tutarının, MER BİLİŞİM tarafından
POS Cihazı/Sanal POS Cihazı Komisyonu olarak tarafıma fatura edileceğini;
9. MER BİLİŞİM 'in ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işleme koyabileceği diğer yeni
uygulamalarda da işbu taahhütname ile tarafıma yüklenen yükümlülüklerin ve taahhütlerimin geçerli olacağını
gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
TAAHHÜTNAME (EK 2)
www.toptanag.com üzerinden alışveriş yaptığım esnada,
i.Kan/sıhrî hısımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi üçüncü bir kişiye ait kredi kartlarını
kullandığı takdirde, üçüncü kişilerin MER BİLİŞİM ‘e 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.Keza üçüncü şahısların www.toptanag.com adresi üzerinden BAYİ/E-BAYİ ’nin kullanıcı adı ve şifresi ile
gerçekleştirilen ticaret ve işlemler sebebiyle her ne nam altında olursa olsun MER BİLİŞİM 'den herhangi bir
talepte bulunmaları ve/veya MER BİLİŞİM 'e karşı hukuki ve/veya cezai husumet yöneltmeleri hallerinde,
iii.Ayrıca her türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan
eylemler nedeniyle MER BİLİŞİM 'in 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, MER BİLİŞİM 'i işbu talep
ve davalardan derhal kurtarmayı, MER BİLİŞİM 'in yapacağı ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve
herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti vesair
masrafları, ödeme tarihinden MER BİLİŞİM 'e tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, Bankalarca cari kısa
vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte MER BİLİŞİM 'e ödemeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz
olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
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İstenilen Belgeler
Şirketler için;
1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir
olmalıdır.
2. Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Ortaklık ve iş alanını gösteren)
3. Vergi Levhası fotokopisi
4. Hüviyet Fotokopisi (Önlü - arkalı)
Şahıs Firmaları için;
1. İmza sirkülerinin fotokopisi. (Firma sahibinin imzası ve sirkülerdeki imza ile sözleşmedeki imza birebir
olmalıdır.
2. Vergi Levhası fotokopisi
3. Faaliyet Belgesi fotokopisi
4. Yoklama Fişi fotokopisi
5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü - arkalı)
Önemli: Tüm sayfalar ve formlar imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya kişiler tarafından
imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.

EMRE MUHARRER SENETTİR
İş bu emre muharrer senedimiz mukabilinde ............/……../…………. Tarihinde, MER BİLİŞİM TİCARET
LTD.ŞTİ veyahut emrühavalesine ……….................... Türk Lirası …………………........ kuruş ödeyeceğimizi
kayıtsız şartsız taahhüt ederiz. İş bu bono vadesinde ödenmediği taktirde müteakip bonolarında muacceliyet
kesbedeceğini, ihtilaf vukuunda İstanbul Anadolu Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul
eyleriz……/……/……………..
İsim/Ünvanı:..........................................................
Adres :.................................................... ................
................................................................ ...............
V.d.Nosu / Tc Kimlik No :........................................

Kefil 1 İsim/Ünvan:..................................................
Adres :....................................................................
…………………………………………………………
V.d.Nosu / Tc Kimlik No :.......................................

Kefil 2 İsim/Ünvan:..................................................
Adres :....................................................................
…………………………………………………………
V.d.Nosu / Tc Kimlik No :.......................................

