AKORTEK E-BAYİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR
Bir tarafta Orhanlı Orta Mh. Benjamin Sk. No:19-2 Tuzla / İSTANBUL / TÜRKİYE adresinde mukim
Akortek Bilişim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti. (Bundan sonra AKORTEK olarak anılacaktır) Diğer
tarafta
adresi………………………………………………………………................……………………………………………………………
……….………….......................................................................................................................................
............................…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..olan,ünvanı……………………………………………………………………………
…………………………………………………….................………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………....................
.................................................................................................... (Bundan sonra E-BAYİ olarak
anılacaktır.)
arasında, aşağıda yazılı şartlar ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiş ve akdedilmiştir.
MADDE 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
AKORTEK in tebligat adresi
Tel no
Faks no
Elektronik posta adresi (varsa)

:
:
:
:

E-BAYİ ŞİRKET YETKİLİSİ
E-BAYİ‘ nin tebligat adresi
Tel no
Faks no
E-BAYİ Şirket Yetkilisine ait
Elektronik posta adresi
Vergi Dairesi
Vergi No
Web Adresi (varsa)

:
:
:
:
:
:
:
:
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MADDE 3.SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşme; AKORTEK ’in E-BAYİ ile yapacağı ticari alışveriş ile ilgili iş akışını, internet üzerinden
E-BAYİ’lerine online olarak ürün satışı yaptığı www.akortek.com adresinde üyelik sisteminin
kullanıma açılması, Kredi Kartları kullanılarak verilen siparişler, elektronik ortamda alış-veriş, ürün
fiyat ve stok bilgileri, sipariş ve projelerin takibi ve fiyatlandırılması, finansal işlemler için
elektronik ortamda ödeme araçları (her türlü KREDİ KARTI , Sanal POS, Mobil POS ve Mail Order)
ile ilgili ödeme koşulları, gizlilik, çalışma yönetimi, mücbir sebep, sözleşmenin devri, feshi ve
uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili kuralları AKORTEK ile E-BAYİ’ nin karşılıklı yükümlülüklerini
belirler. Ayrıca işbu sözleşme ile www.akortek.com üzerinden yapılacak Kredi Kartına
Taksitlendirme işlemlerinin çalışma yöntemi, devri, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili
kurallar, AKORTEK ile E-BAYİ’ nin karşılıklı yükümlülükleri belirlenir. Tarafların yükümlülüklerini,
sözleşmenin süresini, fesih şartlarını ve ihtilaf durumunda çözümünü düzenler.
MADDE 4.TANIMLAR:
Akortek.com: İnternet ortamında www.akortek.com adresinden ulaşılan, E-BAYİ’nin özel şifre ile
girebildiği; sipariş, cari hesap, ödeme, iade ve arızalı ürün işlemlerinin takibini yapabildiği
AKORTEK tarafından yazılmış ve geliştirilen toptan ticaret sitesidir.
Ödeme Sistemi: AKORTEK’in sunduğu her türlü mal ve hizmet bedelinin internet üzerinden banka
kartı veya kredi kartı ile (her türlü KREDİ KARTI, Sanal POS, Mobil POS ve Mail Order) tahsil
edilmesine aracılık eden ve bankalarca desteklenen POS yazılım sistemi.
İkinci Adrese Sevk: E-BAYİ’nin merkez adresi dışındaki şubelerine veya müşterilerine gönderilmek
üzere www.akortek.com üzerinden verdiği siparişlerin AKORTEK tarafından sevk edildiği adres.
MADDE 5.WWW.AKORTEK.COM ÜYELİK SİSTEMİ:
5.1. İş bu sözleşme, E-BAYİ’nin işbu sözleşme ile birlikte AKORTEK’in internet sitesinde bayilik için
gerekli olduğu belirtilen evrakları eksiksiz doldurduğu ve şartlarına uymayı taahhüt edip ıslak imza
ile imzalayıp, kaşeleyip AKORTEK’e işbu sözleşmede belirlenen yollarla (e-posta ise iletiye dair
onay alınmak şartıyla) ilettiği ve AKORTEK’in de onay verdiği andan itibaren geçerli olacak ve
süresiz olarak yürürlüğe girecektir.
5.2. E-BAYİ, kendisi tarafından doldurulacak AKORTEK E-BAYİ Kayit Formu içeriğinde yer alan ve
AKORTEK’e bildireceği her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan
olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde EBAYİ üyeliğinin AKORTEK tarafından tek taraflı olarak sona erdirileceğini kabul eder.
5.3. E-BAYİ, Akortek E-BAYİ Kayıt Formu’nun işbu sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğinde olduğunu
peşinen kabul eder.
5.4. www.akortek.com kullanım ana şifresi E-BAYİ’nin bu sözleşmede ve sözleşmenin ekinde
beyan ettiği şirket bilgilerine göre e-posta yoluyla AKORTEK tarafından yalnızca sözleşmeyi
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imzalayan şirket yetkilisinin işbu sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilen mail adresine
gönderilecektir.
5.5. www.akortek.com kullanımı için AKORTEK tarafından münhasıran E-BAYİ şirket yetkilisine
verilen müşteri kodu, kullanıcı adı ve şifresi E-BAYİ’ye özel olup, bunların her türlü kullanımından
ve E-BAYİ şirket yetkilisi tarafından kullanımına izin verilen siparişe yetkili kişilerin kullanıcı adı ve
şifrelerinin kullanımlarından doğacak her türlü zarar ve sorumluluk E-BAYİ’ye aittir. E-BAYİ,
sözleşme süresince www.akortek.com ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi veya
kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Bunun tespiti halinde AKORTEK, www.akortek.com
şifresini iptal edebilir ve sözleşmeyi fesih edebilir. Ayrıca E-BAYİ şirket yetkilisine verilen kullanıcı
adı ve şifresinin E-BAYİ şirket bünyesinde çalışan diğer kişilere verilmesi yahut bu kişilerce E-BAYİ
şirket yetkilisi rızası dışında elde edilmesi durumunda, bu kişilerin kullanımlarından doğan her
türlü sorumlululuk, zarar ve ziyandan da münhasıran E-BAYİ sorumlu olacaktır.
5.6. E-BAYİ, www.akortek.com kullanımı sırasında yasalara ve genel ahlaka aykırı içerik, mesajlar
ve yazılımlar göndermemeyi Kabul eder. E-BAYİ www.akortek.com servislerinin güvenliğini sarsıcı
kullanım ve davranışlarda bulunursa meydana gelen ve/veya muhtemel zararlardan sorumludur.
5.7. E-BAYİ, yeterli güvenlik önlemlerini almamasından dolayı veya bilgilerin AKORTEK haricinde
başka şahısların eline geçmesinden AKORTEK’in sorumlu olmadığını, hizmet kullanımı sırasında
elde edilen bilgilerin ve internet üzerinden gelen her tür verinin E-BAYİ rıza ve isteği ile talep
edilmiş olduğunu, bunların E-BAYİ bilgisayarlarında ve sistemlerinde yaratabileceği arıza, bilgi
kaybı vb. sorumluluğun E-BAYİ’ye ait olduğunu, bundan dolayı AKORTEK’den tazminat talep hakkı
bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.8. Elektronik ortamda E-BAYİ kendisine verilen şifre ile yapacağı işlemlerde onay butonuna
basmakla verdiği sipariş ve bilgilerin doğru gerçek ve Serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan
etmiş olur. E-BAYİ şifre ve kullanıcı adı kullanım hakkıyla alakalı 3. Kişilerin haksız kullanımlarına
ilişkin sorumsuz olduğunu iddia edemez.
5.9. AKORTEK www.akortek.com sitesininin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere veya
tamamen durdurabilir. Sistemin geçici süre veya tamemen durmasından dolayı E-BAYİ’lerin veya
üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan AKORTEK hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
5.10. AKORTEK üyelerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları
dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği dönemlerde yedekleme ve silme
yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı AKORTEK sorumlu tutulamaz.
5.11. AKORTEK, E-BAYİ’ nin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri
kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması
konusunda tam yetkilidir.
5.12. AKORTEK, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma
dönüştürme, AKORTEK’de ilave servisler açma, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme
veya ücretli hale dönüştürme hakkına sahiptir.
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5.13. AKORTEK, E-BAYİ tarafından verilen siparişlerde Eğer elinde ilgili renk adedinden yok ve aksi
yönde bir detay belirtilmediyse E-BAYİ’ye elindeki renklerden sevk yapma hakkına sahiptir.
MADDE 6.WWW.AKORTEK.COM ÜZERİNDE ÜRÜN TEŞHİRİ, FİYAT, STOK BİLGİLERİ VE
DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI:
6.1. Ürünlerin www.akortek.com ’da teşhir edilmiş olması, ürünlerin stokta bulunmasının taahhüt
edildiği anlamına gelmez. AKORTEK, stokta bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir veya
stok durumuna göre kısmen yapabilir veya siparişi iptal ederek, ödeme yapılmış ise sipariş tutarını
müşteri hesabına iade edebilir.
6.2. AKORTEK www.akortek.com ’da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini
değiştirme hakkına haizdir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde AKORTEK
hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri
hesabına iade edebilir. Bundan dolayı E-BAYİ’nin herhangi bir tazminat talebi olamaz.
6.3. BAYİ, AKORTEK’in, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini kabul ve
beyan eder.
MADDE 7. 6. WWW.AKORTEK.COM ÜZERİNDEN SİPARİŞ:
7.1. E-BAYİ, siparişlerini AKORTEK’in belirleyeceği biçimlerde verir. AKORTEK sipariş tutarı
konusunda asgari sınırlamalar koyabilir.
7.2. www.akortek.com üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim
şeklini ve teslim şartını, belirlemeye ve değiştirmeye münhasıran AKORTEK yetkilidir. Sipariş
girildikten sonra AKORTEK yukarıda belirtilen değişiklikleri yapabileceği gibi sipariş iptali
seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile AKORTEK’in stok
yapısı ile sınırlıdır. AKORTEK siparişi aldıktan sonra, gerekli gördüğü halde bu siparişi iptal ederek,
E-BAYİ’nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder.
7.3. E-BAYİ ikinci adrese sevkiyat siparişlerini www.akortek.com’i kullanarak vermek zorundadır.
Bu siparişler verilirken siparişlerin hangi tanımlı sevk adresine teslim edileceği
www.akortek.com’dan seçilecektir. E-BAYİ tarafından AKORTEK Müşteri Temsilcisine sözlü olarak
verilecek siparişlerde ilave adreslere gönderi kesinlikle yapılmayacaktır.
MADDE 8.İKİNCİ ADRESE TESLİMDE SORUMLULUK:
8.1. E-BAYİ, E-BAYİ’nin şubesi veya müşterisinin elemanlarının adres ve kimlik bilgilerini yanlış
vermeleri veya teslimatta bu nedenlerle meydana gelebilecek aksaklık halleri, hukuki geçersizlik
halleri, malın çalınma veya dolandırılma veya başka nedenlerle zayi edilmesi hallerinde veya
sipariş edilen ürünlerin taşınması, yerleştirilmesi, teşhir, satış ve kurulum sırasında ürünlere ve 3.
Şahıslara verecekleri herhangi bir zarardan dolayı AKORTEK’in herhangi bir sorumluluğu
bulunmayacağı, bu zararlardan dolayı bizzat ve münhasıran E-BAYİ’nin sorumlu olacağını kabul
eder.
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8.2. E-BAYİ, AKORTEK’e söz konusu ürün bedelini bila itiraz ödeyeceği gibi ayrıca AKORTEK’in
yukarıda açıklanan ve benzeri nedenlerle 3. Kişilere ödemek zorunda kalacağı maddi manevi her
türlü tazminat bedelini gecikmeksizin AKORTEK’in bildireceği Banka hesabına nakden ve defaten
ödeyeceğini bila kaydu şart Kabul ve taahhüt eder.
MADDE 9. WWW.AKORTEK.COM ÜZERİNDEN ÖDEME SİSTEMLERİNİN (HER TÜRLÜ KREDİ KARTI
, SANAL POS ,MOBİL POS VE MAIL ORDER) KULLANILMASINA DAİR HÜKÜMLER :
9.1. E-BAYİ’nin ÖDEME SİSTEM’lerini kullananarak yaptığı ödemeler E-BAYİ’ nin alacağı olarak cari
hesaba kaydedilir. ÖDEME SİSTEMİ ile yapılan işlemlerde doğabilecek kayıp-çalıntı kart, iptal,
dolandırıcılık vesaire tüm riskler E-BAYİ üzerinde olup, çıkabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir
şekilde AKORTEK’e rücu edilmeyeceğini, hiçbir talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların
ve AKORTEK’in bankalara yapmak zorunda kalacağı geri ödemelerin, derhal E-BAYİ’nin cari
hesabına borç olarak kaydedileceğini yada AKORTEK tarafından talep edildiğinde derhal ve
nakden ödeneceğini E-BAYİ peşinen kabul eder.
9.2. ÖDEME SİSTEMLERİ üzerinden alınan otorizasyon; otorizasyonun alındığı andaki kartın
geçerliliği, sahte, çalıntı, kayıp duyurusunun bulunup bulunmadığı ve limitinin kullanılabilirliğinin
kontrolü açısındandır. Otorizasyon alınmış olması o işleme itiraz ya da iade edilmeyeceği
anlamında gelmemektedir. AKORTEK alınan otorizasyonun ilerde herhangi bir sebeple banka
tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz.
9.3. E-BAYİ; Kredi Kartı ile satın alınmış bir malı veya hizmeti kart hamiline teslim
etmemesi/vermemesi, eksik, kusurlu teslim etmesi/vermesi veya benzeri bir sebeple satış belgesi
tutarının kısmen veya tamamen kart hamilinden tahsil edilememesi durumunda, AKORTEK’in
ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumlu olup, AKORTEK’in yeni siparişleri reddetme
ve sipariş tutarının 5 katına kadar CEZAİ TAZMİNAT talep, mahsup ve/veya sözleşmeyi FESİH
haklarının olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
9.4. E-BAYİ ’nin satmış olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya
da 3. şahıslar tarafından AKORTEK’ten talepte bulunulması ya da dava açılması durumunda E-BAYİ
bu talep ve davalardan AKORTEK’i derhal kurtarmayı taahhüt eder. Açılan davalarda davanın
sonuçlanmasının beklenmesi gerekliliği öne sürülerek E-BAYİ bu yükümlülüğünü geciktiremez.
MADDE 10.HATALI ADRESE SEVK:
E-BAYİ tarafından AKORTEK’in belirlediği usullerle aykırı bir şekilde hatalı kargo adresi bildirilmesi
nedeni ile alıcıya teslimat yapılamaması durumunda AKORTEK’e geri iade olan malın kargo
masrafları E-BAYİ tarafından karşılanır ve bedel E-BAYİ hesabına borç kaydedilir.
MADDE 11.NAKLİYE –TESLİMAT, SEYİR RİSKİ:
11.1. AKORTEK sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları
ile E-BAYİ’ye ulaştırabilir.
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11.2. Kargo teslim fişinin veya irsaliyenin imzalanmış olması ile E-BAYİ malları (ve faturayı) teslim
almış kabul edilecektir. Eğer siparişin ulaştırılmasında AKORTEK sevkiyatı kullanılacaksa kargo fişi
yerine AKORTEK Satış İrsaliyesi veya İrsaliyeli Fatura ile imza karşılığı teslim gerçekleşecektir.
Teslimat anında irsaliye veya irsaliyeli fatura içeriğinde bir eksiklik, kolide bir hasar ya da bantı
açılmış olması durumunda koliyi teslim almadan önce kargo ya da sevkiyat yetkililerine tutanak
tutturulmalı ya da ürün(ler) hiç teslim alınmamalıdır. Teslim alındıktan sonra E-BAYİ bu konuda
hiçbir hak iddia etmeyecektir. E-BAYİnin merkezi dışında bildireceği ikinci adreslere yapılacak
teslimatlar için de bu madde hükümleri geçerlidir. AKORTEK deposunda gerçekleştirilecek
teslimlerde teslim alacak kişi veya kişiler, sipariş sırasında kendilerine bildirilecek sipariş
numarasını bildirerek ürün(leri) teslim alabilirler. AKORTEK gerek gördüğü taktirde her tür ek bilgi
ve belge ve güvence isteyebilir. Bunların temin edilmemesi halinde AKORTEK’in malı teslim
etmeme ve/veya siparişi iptal etme yetkisi vardır.
11.3. Nakliye ve kargo masrafları E-BAYİ’ye aittir. AKORTEK dilediği oranda katkı payı sağlayabilir.
Sağladığı katkı payından her zaman vazgeçebilir. Nakliye veya kargo bedeli ürünlerle birlikte veya
ayrıca fatura edilebilir.
11.4. Sipariş teslimatının AKORTEK dışında harici bir kargo ile gerçekleştirilmesi durumunda,
teslimat ve sevkiyat sırasında ürünlerin zarara uğraması halinde, E-BAYİ, AKORTEK’ten herhangi
bir nam ve hesap altında talepte bulunamayacak, taleplerini ilgili kargo/taşıma firmasına iletecek
ve zararını ancak ilgili kargo/taşıma şirketinden tazmin edebilecektir. AKORTEK’in sevkiyat ve
teslim borcu, sipariş konusu ürünün kargoya verildiği anda sonlanacaktır.
11.5. AKORTEK’in işbu sözleşmede belirlenen hükümler kapsamında sipariş konusu ürünü EBAYİ’YE teslim etmekle sözleşmesel borcu sona erecektir. Sipariş konusu ürünü teslim aldıktan
sonra E-BAYİ; (ayıplı mal halleri hariç) AKORTEK’ten başkaca bir talepte bulunamayacağını, cayma
hakkı dahil teslim sonrası tüm haklarından feragat ettiğini peşinen kabul eder.
MADDE 12.ARIZALI AYIPLI ÜRÜN İADESİ:
Ürünlerde AKORTEK’ten kaynaklanan arıza ve ayıplara ilişkin, yasal süreleri içinde tespit ve
bildirimleri yapılması halinde AKORTEK bu ürünü iade alarak yeni ürün ile değiştirir. Ürün iadesine
ilişkin prosedür www.akortek.com’da yayınlanır ve E-BAYİ bu prosedüre uyar. E-BAYİ bu
düzenlemenin aksine farklı bir prosedür uygulayamaz. Arıza ve ayıpların E-BAYİ yahut 3. Kişilerden
kaynaklandığının tespit olunması halinde, AKORTEK’in sorumluluğundan söz edilmeyecektir.
MADDE 13.KONSİNYE SATIŞ YASAĞI:
AKORTEK konsinye satış yapmamaktadır. Ürün peşin veya vadesinde ödenmek üzere satılır.
Satılan mal arıza ve ayıp hükümleri dışında iade alınmaz.
MADDE 14.FATURAYA İTİRAZ:
E-BAYİ, faturayı aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde fatura bilgilerine itiraz etmediği takdirde
içeriği ile birlikte kabul etmiş sayılır.
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MADDE 16.SERBEST FAİZ ANLAŞMASI:
E-BAYİ; fatura, çek ve senet vs sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir borcunu ödemekte
gecikmesi durumunda herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacaktır. EBAYİ, temerrüde düşmesi halinde geciken ödemeye akdi faiz olarak temerrüt tarihindeki en
yüksek banka mevduat faizi oranında faiz uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 17.MUTABAKATLAR:
E-BAYİ, ay sonu itibarı ile cari hesap mutabakatı için www.akortek.com’da yayınlanan cari hesap
ekstresini inceler veya AKORTEK finans departmanından fax veya email yoluyla cari hesap ekstresi
talep eder. Takip eden ayın 15’ine kadar varsa itirazını ve itirazına konu belgeleri yazılı, elektronik
posta yada faks yoluyla AKORTEK’e bildirir. AKORTEK’e itiraza ilişkin bir bildirim yapılmadığında
www.akortek.com’da bulunan cari hesap ekstresini kayıtsız şartsız kabul etmiş olacağını E-BAYİ
kabul ve taahhüt eder.
MADDE 18.MUACCELİYET:
E-BAYİ, AKORTEK’e olan fatura borçları, vermiş olduğu kambiyo evrakları ve/veya sözleşmeden
kaynaklanan herhangi borcunu süresi içinde ödemeyerek temerrüte düşmesi halinde bütün
borçlarının muaccel olacağını ve herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın bunları bir kerede
nakden ve defaten ödeyeceğini, AKORTEK’in mevcut teminatlarından bunları derhal mahsup etme
yetkisi bulunduğunu bila kaydu şart ve bila rücu beyan kabul ve taahhüt eder.
MADDE 19.FİKRİ SINAİ HAKLARI:
E-BAYİ, AKORTEK’in yazılı izni olmadan AKORTEK adına tescilli marka ve logoların hiçbirini
kullanamaz. E-BAYİ, www.akortek.com’da kullanılan servislerin ve yazılımların telif hakkının
AKORTEK’e ait olduğunu, bu yazılım ve sitedeki her türlü bilginin AKORTEK’in yazılı izni olmadan
çoğaltılıp dağıtılmayacağını kabul eder. E-BAYİ diğer kullanıcıların zararına haksız rekabet
yaratacak şekilde onların iletişimini engellememeyi, alım yapma niyeti olmaksızın
www.akortek.com ortamında gösterilen stokları rezerve etmeye kalkışmamayı, başka kullanıcılara
ve ortama zarar verici virüs, program vs. üretmemeyi ve zincir posta, postalanması yasak mesajları
postalamamayı, elde etmiş olduğu herhangi bir ticari bilgiyi zarar verici şekilde kullanmamayı,
rızası ile veya rıza harici başkalarına ait elde ettiği kişisel bilgileri zarar verici kötü amaçlarla
kullanmamayı, kayıt etmemeyi başka adreslere göndermemeyi, ticari ve sosyal etik değerlere,
ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uygun davranmayı, tehdit, taciz, hakaret içeren ifadelerde
bulunmamayı, şifre, kullanıcı adı seçimi, talep yazı ve mesajlarda bunlara uygun davranmayı, bu
gibi hallerde sorumluluğun kendisine ve kötü niyetli kullanıcılara ait olduğunu ve AKORTEK’in
sorumluluğu bulunmadığını, AKORTEK’in izni olmadan www.akortek.com hizmetlerini özel, şahsi,
ticari veya başka amaçlarla kullanmamayı, herhangi bir mal veya hizmet ticareti yapmamayı, buna
yönelik kampanya, mesaj, anket, yarışma, davet,promosyon, teklif, zincir mektup ve reklam
faaliyetlerinde bulunmamayı, böylesi durumlarda AKORTEK’in tek taraflı olarak akdi fesih
edebileceğini ve fesihle birlikte menfi müspet zararlarının tazminini isteyebileceğini kabul eder.
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Ayrıca E-BAYİ, 3. Kişilerin işbu madde hükmünde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirdiğini tespit
etmesi halinde, ilgili kişi ve eylemleri 10 gün içerisinde AKORTEK’E bildireceğini taahhüt eder.
MADDE 20.TÜKETİCİ HAKLARI:
E-BAYİ’nin, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve bu amaçla çıkan tebliğ ve
yönetmeliklere aykırı davranışları nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuki ve cezai sorumluluk tümü
ile E-BAYİ’ye aittir. AKORTEK nihai tüketiciye kanuni teselsül veya müşteri memnuniyetini
sağlamak için herhangi bir ödemede bulunmak zorunda kalırsa, bu bedeli E-BAYİ hiçbir kayıt ileri
sürmeden talep halinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 21.FESİH HALLERİ:
21.1. AKORTEK, yönetimince alınacak idari karar doğrultusunda tek taraflı olarak dilediği zamanda
sözleşmeyi fesih edebilir, sözleşme konusu edimleri www.akortek.com sistemini süreli veya
süresiz olarak durdurabilir.
21.2. E-BAYİ işbu sözleşme dahilinde belirlenen yükümlülüklerden herhangi birini kısmen veya
tamamen yerine getirmediği takdirde AKORTEK, yazılı bildirimde bulunmak sureti ile E-BAYİ’nin
bu sözleşme kapsamında sipariş verme yetkisini iptal etme ve sözleşmeyi herhangi bir önele gerek
kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Bu hakkın kullanılması halinde fesih
iradesinin E-BAYİ’ye tebliğ edildiği tarihte sözleşme münfesih sayılacaktır. Bununla birlikte
sözleşmenin işbu madde uyarınca feshi sebebiyle AKORTEK’in maruz kalacağı zararların tümünü
E-BAYİ tazmin etmeyi taahhüt eder.
21.3. İşbu sözleşmenin AKORTEK tarafından, E-BAYİ’NİN feshe zorlayan davranışları nedeniyle
feshedilmesi yahut E-BAYİ tarafından haksız şekilde feshedilmesi durumunda, E-BAYİ, AKORTEK’e
… tutarında cezai şart ödemeyi Kabul, beyan ve taahhüt eder.
21.4. E-BAYİ, AKORTEK tarafından sözleşmenin feshe zorlayan sebepler nedeniyle feshedilmesi
yahut www.akortek.com sisteminin süreli veya süresiz olarak durdurulması nedeniyle
AKORTEK’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve
taahhüt eder.
21.5. E-BAYİ’nin ödemelerini aksatması, istenen teminatı vermemesi veya arttırmaması hallerinde
AKORTEK sözleşmeyi dilediği zaman feshedebilecektir. Fesih halinde AKORTEK sebep bildirmek
zorunda değildir. Bu halde AKORTEK alacağı varsa alacağını elindeki teminatlardan karşılar,
elindeki teminatlar alacağını karşılamağa yetmezse hukuki yollardan alacağını tahsil eder.
21.6. E-BAYİ, tüm asıl ve ferileri ile borcunu ödedikten sonra her zaman sözleşmeyi feshedebilir.
Borcunu ödeyen ve ibralaşılan E-BAYİ’ye verdiği teminatlar hiç bir şart ileri sürülmeden geri verilir.
21.7. E-BAYİ’nin vefatı veya fiilen işinde çalışmasına engel olacak sebeplerin zuhurunda,
mirasçıları ile işbu sözleşmeyi devam ettirip ettirmemekte AKORTEK tamamen serbesttir. Ticareti
terk, tasfiye, iflas, konkordato, borç ödemede acze düşme durumlarında AKORTEK ayrıca ihtara
gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshe yetkilidir.
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21.8. E-BAYİ’nin borçlusu bulunduğu kambiyo senetlerinden dolayı ödememe protestosuna
muhatap kalması durumunda protestoyu kaldırmaması veya kesinleşmiş icrai takibata rağmen bu
takibatı kaldırmaması halleri “borç ödemede acze düşme” olarak kabul edilir.
MADDE 22.YASAK BEYAN VE TANITIM:
E-BAYİ kendisini hiçbir şekilde AKORTEK iş ortağı veya acentası gibi gösteremez. AKORTEK adına
bildirim ve taahhütte bulunamaz. E-BAYİ AKORTEK ile yaptığı ticaret ve işbu sözleşme nedeni ile
elde ettiği ticari sır ve bilgileri haksız rekabet oluşturacak ve AKORTEK aleyhine olacak şekilde
kullanamaz, beyanda bulunamaz.
MADDE 23.DELİL SÖZLEŞMESİ:
Bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek uyuşmazlıklarda AKORTEK’in ticari defterleri,
kayıtları ve elektronik ortamdaki kayıtları ile internet ortamındaki kayıtları H.M.K. 193. maddesi
anlamında münhasır delil olacaktır. E-BAYİ bu kayıtların sağlıklı tutulup tutulmadığı konusunda
yemin teklifinde bulunamaz, kendi kayıt ve defterlerini delil olarak ileri süremez. Ayrıca E-BAYİ bu
kayıt ve belgelere karşı her türlü itiraz hakkından peşinen feragat eder. E-BAYİ işbu delil
sözleşmesini içeren hükmün aksine bir iddiada ve delil sunma talebinde bulunamaz.
MADDE 24.GEÇERLİ ADRESLER ve TEBLİGAT HÜKÜMLERİ:
24.1. E-BAYİ ünvanının, ticari iş adresinin veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi
bir nedenle değiştirilmesi halinde; bu değişiklikleri gerek fiilen gerekse ticaret sicilinde tescilini
müteakip en geç 7 gün zarfında AKORTEK’e yazılı olarak bildirecektir. Bu değişikliklerin 7 günlük
süre içinde AKORTEK’e bildirilmemesi halinde AKORTEK tarafından E-BAYİ’ye eski adres ve/veya
unvan adı altında gönderilen fatura, mektup, sevk irsaliyesi vb. gibi tüm evraklar yeni adres ve
ünvana gönderilmiş ve usulüne uygun tebliğ edilmiş sayılır.
24.2. E-BAYİ eski imzaya yetkili kişilerce imzalanan senet, çek ve benzeri E-BAYİ’yi borç altına
sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak borçlara bila itiraz ödeyeceğini önceden kabul eder.
Vekilin vekaleti sona erdirildiğinde AKORTEK’e derhal bildirilmelidir. Vekilin yaptığı işlemler azli
veya istifası AKORTEK’e yazılı olarak bildirilene kadar geçerlidir. E-BAYİ duyuru mecrası olarak
AKORTEK tarafından www.akortek.com’ da belirtilmiş olan tüm duyuruları usulüne uygun olarak
haberdar olmuş ve tebellüğ etmiş olarak kabul edeceğini bila itiraz beyan eder.
24.3 E-BAYİ AKORTEK’İN E-BAYİ’nin sisteme üye olduğunda verdiği eposta adresine veya faks
numarasına yapılacak tebligatların bizzat kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
MADDE 26.YARGILAMA MASRAF VE ÜCRETLERİ:
E-BAYİ’nin temerrüdü veya sözleşmeye aykırı davranışı sonucu doğacak alacağın tahsili zımnında
ve/veya sözleşmeden kaynaklanan her tür borcun tahsili için AKORTEK’in mahkeme ve icra
dairelerinde yasal takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde; E-BAYİ, AKORTEK’in yaptığı
tüm masraflarla birlikte, AKORTEK’in avukatına ödeyeceği %10 vekalet ücretini ve AKORTEK’in
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tahsilattan ödeyeceği cezaevi ve tahsil harçlarını, yasal işlemlerden doğacak her tür damga pulu
harç ve rüsumlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
MADDE 27.SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:
AKORTEK bu sözleşmede kendisine tanınan tek taraflı yetki ile yapacağı değişiklikleri, sözleşmenin
ifasına yönelik yöntem ve talimatları ve bilgi belge isteğine ilişkin yaratacağı usuli formları mevcut
sözleşmeye ek yapmak suretiyle veya www.akortek.com ’da ilan etmek suretiyle yapabilir. E-BAYİ
bu ek, talimat ve formları sözleşmenin eki olarak kabul edeceğini ve uygulayacağını şimdiden bila
itiraz kabul eder.
MADDE 28.HAKLARIN SÜREKLİLİĞİ:
AKORTEK’in sözleşmede kendine tanınmış olan hak ve yetkilerinden bir kısmını kullanmamış
olması hiçbir zaman bu hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.
MADDE 29.GENEL HÜKÜMLER:
Bu sözleşmede bulunmayan hükümler hakkında Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve ilgili yasal
mevzuat uygulanır. Sözleşme maddelerinden herhangi birinin yasal düzenlemeler nedeni ile iptali
veya geçersiz hale gelmesi durumunda diğer maddeler ile birlikte sözleşme yürürlükte kalır.
MADDE 30. GİZLİLİK:
E-BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra
AKORTEK ile ilgili, AKORTEK ile yürüttüğü ticari iş ile ilgili yahut işbu sözleşme kapsamındaki
herhangi bir bilgiyi, ticari sırlarını, şifrelerini ve kodlarını AKORTEK’in yazılı izni ve Mahkeme
kararı/emri olmaksızın, hiçbir durumda gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere ve kurum ve
kuruluşlara vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. AKORTEK’in E-BAYİ ‘nin bu bilgileri üçüncü
kişilere veya kuruluşlara verildiğini tespit etmesi halinde, üyelik sözleşmesinin derhal iptal
edileceği ve/veya E-BAYİ ‘nin AKORTEK’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazmin
edeceği hususlarında taraflar mutabıktır.
MADDE 31- MÜCBİR HALLER
Doğal afetler, savaş durumu, yasal düzenlemeler, grev, lokavt gibi tarafların denetimi dışında ve
önceden öngörülemeyen durumlarda bu sözleşmeden kaynaklanan bütün yükümlülükler iş bu
durum ortadan kalkıncaya kadar askıya alınacaktır. Mücbir sebebin altı aydan fazla sürmesi
durumunda taraflar, sözleşmeyi fesihte serbest kalacaklardır.
MADDE 32.YERİNE GEÇME:
İş bu sözleşme taraflar arasında önceki tarihlerde başkaca yapılmış sözleşmeler var ise bunların
yerine geçer. Önceki sözleşmelerden kaynaklanan AKORTEK hak ve alacak talep hakları AKORTEK
için saklı hak teşkil eder.
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MADDE 33.ONAY:
İşbu sözleşmeyi imzalayan taraflar temsil ettikleri şirketlerin yetkilisi olduklarını ibraz ettikleri
sirküler mucibince kabul edilirler.
İmzada hazır bulunan ve sözleşmeye imzalarıyla hayat veren taraf temsilcileri, oluşacak imza ve
evrak karışıklığından bahisle imza ve belge içeriklerine itirazda bulunamazlar. Bu halde
AKORTEK’in elinde sözleşme suretleri esas belge sayılır ve bu belgeye göre değerlendirme yapılır.
MADDE 34. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ:
İşbu sözleşme E-BAYİ’nin, E-BAYİ Üyelik Sözleşmesi ile başvuru formunun doldurması ve
sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe
girer.
MADDE 35.YETKİ:
İhtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
MADDE 36. SÖZLEŞME EKLERİ
EK-1: E-BAYİ Kayıt formu (Sipariş Formu), işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır
İşbu sözleşmenin imzası ile E-BAYİ, AKORTEK’e en son değişiklikleri de içeren Ticaret Sicil Gazetesi
ve imza sirkülerini vermiştir.
İşbu 36 ana madde, 11 sayfadan oluşan sözleşme taraflarca okunmuş kabul edilmiş ve
................................. TARİH ile imza altına alınmış, taraflara birer suret verilmiştir.

Tarih : ___/___/20__

Tarih : ___/___/20__

Şirket : ____________________

Şirket:____________________

Yetkili : ____________________

Yetkili : ____________________

İmza ve Kaşe :

İmza ve Kaşe :
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