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Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI : 
A- ARSLANLAR AKSESUAR İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 

 
Adres : Macun Mah. Erciyes İş yerleri Sit. 195 Cad. No:9 Yenimahalle/Ankara 

 

Ticaret Sicil No : 423556 
 

Vergi Dairesi : Ostim 
 

Vergi Hesap No : 085 079 08 78 
 

Telefon / Fax : (850) 420 05 42 / (850) 387 440 40 
 

Bu sözleşmede "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır. 

B- Bu sözleşmenin diğer tarafı olan 

BAYİ'nin Adı :  ....................................................... 
x........................................... 

 
Merkez Adresi    : ................................................................................................... 

 
Ticaret Sicil No : ................................................................................................... 

 
Vergi Dairesi :  ................................................................................................... 

 
Vergi Hesap No : ................................................................................................... 

 
Telefon / Faks : ................................................................................................... 

 
Bu sözleşmede "BAYİ" olarak anılacaktır. 

 

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: 
 

İşbu sözleşmenin konusu, DİSTRİBÜTÖR'ÜN yetkili dağıtıcılığını yapmakta olduğu her türlü 
ticari emtianın (bundan böyle kısaca ÜRÜN olarak anılacaktır) BAYİ tarafından satışına 
ilişkin yetki, sorumluluk ve şartların belirlenmesidir. 

 
Bu sözleşme kapsamındaki haklar BAYİ'YE münhasır olarak verilmemiş olup, DİSTRİBÜTÖR 
bu ürünlerle ilgili olarak istediği sayıda bayi tayin edebileceği gibi bizzat kendisi de nihai 
kullanıcıya satış yapmaya yetkilidir. 

 
İşbu sözleşme, aynı zamanda, DİSTRİBÜTÖR'ÜN internet üzerinden BAYİ'YE online olarak 
ürün tanıtımı ve satışı yaptığı "www.arslanlaraksesuar.com.tr" adresine üyelik sistemini 
ve bu üyelik sisteminin sağladığı elektronik ortamda alışverişin gerçekleşmesine ilişkin usul 
ve esasları, ürün fiyatlarıyla ilgili bilgileri, elektronik posta ve elektronik ortamda finansal 
işlemler için ödeme araçları ve ilgili ödeme koşulları ile gizliliğe ilişkin usul ve esasları, çalışma 
yöntemlerini, mücbir sebepleri, sözleşmenin devrini, feshi ve uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili 
kuralları ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini ve taraflar arasındaki genel kuralları 
düzenlemektedir. 
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Madde 3. TANIMLAR 
BAYİ ONLINE SİSTEMİ ....................................................................................... : 
DİSTRİBÜTÖR'ÜN "www.arslanlaraksesuar.com.tr" adresi üzerinden BAYİ'YE çevrimiçi 
ürün tanıtımı ve ürün satışı yapmasına olanak veren elektronik ortamda alışveriş 
sistemidir. 
E-BAYİ : "www.arslanlaraksesuar.com.tr" adresi üzerinden bayi online sistemi ile 
çevrimiçi ürün tanıtımı ve ürün satışı yapma talebinde bulunan ve bu talebi 
DİSTRİBÜTÖR tarafından kabul edilen Bayi'dir. Sözleşmenin herhangi bir bölümünde 
bahsi geçen BAYİ kelimesi E-Bayi’yi de kapsamaktadır. 
Bayi Kodu : Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle DİSTRİBÜTÖR, tarafından belirlenecek ve 
E-Bayiye yazılı olarak bildirilecek sisteme giriş izni veren koddur. Aynı bayi kodu iki farklı 
bayiye verilemeyeceği gibi aynı şekilde bir bayiye de birden fazla kod verilemez. 
E-Şifre : DİSTRİBÜTÖR tarafından belirlenecek ve E-Bayiye yazılı olarak bildirilecek İlk 
kullanımda sisteme girişe izin veren koddur. E-BAYİ bu geçici şifreyi ilk kullanımda mutlaka 
değiştirme yükümlülüğü altındadır. Şifrenin değiştirilmesi ve korunması tamamen E-BAYİ' nin 
sorumluluğunda olup, DİSTRİBÜTÖR şifre kullanımıyla ilgili doğabilecek hiçbir problemden 
sorumlu olmayacaktır. 
Banka : 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 kuruluşudur. 
Anahtar ve Sertifika : VPOS üzerinde işlem yapıldığı esnada kullanılan şifrelerin 
doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda, yetkilendirilmiş bir kuruluşça onaylanmasını 
sağlayan program dosyasıdır. 
Ödeme Kartı/Kartları : Visa, MasterCard ve American Express Kartlarını ifade eder. 
VPOS : Kart sahibi tarafından işlem yapmak üzere sanal mağazaya girilen kart ve ödeme 
bilgilerini şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımdır. 

Madde 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1. BAYİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

A. Temsil Yetkisi 
İşbu sözleşme ile BAYİ 'ye DİSTRİBÜTÖR 'ü temsil etme hakkı tanınmamış olup BAYİ, 
DİSTRİBÜTÖR nam ve hesabına hiçbir faaliyette bulunmayacak, sözleşme konusu malları 
kendi nam ve hesabına, riski kendisine ait olmak üzere satacaktır. 

 
B. Satışlar 
BAYİ, satışa sunulan ürünler üzerinde belirtilen orijinal garanti kapsamı dışında olacak 
şekilde DİSTRİBÜTÖR adına beyan ve taahhütte bulunmayacağını, aksi halde, 
DİSTRİBÜTÖR'ÜN bu nedenle maruz kalacağı her türlü talep ve zararı karşılamayı kabul 
ve taahhüt eder. 

 
C. Sır Saklama Yükümlülüğü 
BAYİ, kendisinin, çalışanlarının, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer 
kişilerin, DİSTRİBÜTÖR hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali olduğu 
veya olacağı her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı 
olmamak kaydıyla üçüncü kişilerden zaten yasal yollarla elde edilmiş ve kamuya mal olmuş 
bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri, Bayi Online sistemi ile ilgili her türlü bilgiyi, şifre 
ve kodlarını ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri DİSTRİBÜTÖR'ÜN yazılı 
izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, 
değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı, kendi bilgilerini 
korumakta gösterdikleri özenin aynısını göstermeyi, aksi takdirde DİSTRİBÜTÖR'ÜN 
uğrayacağı her türlü maddi manevi zararı karşılamayı taahhüt eder. 

 
D. Ticari Marka ve Ambalaj 
BAYİ, ürünleri teslim aldığı orijinal ambalajlı paketlerinde satacak, hiçbir surette orijinal 
paketler üzerine ilaveler koymayacak, yapıştırmayacak veya sair surette değişiklik 
yapmayacaktır. 
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E. Yasal Olmayan ve/veya Kaçak Olan Ürün Satışı 
BAYİ, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sektörle ilgili her konuda bilgi 
sahibi olduğunu; Telekomünikasyon cihazlarının ve Distribütörce satışı yapılan her türlü 
ürünün imali, ithali, bakım-onarımı, ticareti, piyasa arzı, temini ve kullanımı ile ilgili olarak 
düzenlenmiş bulunan ve/veya ileride düzenlenecek her türlü yasal mevzuata uygun 
davranacağını; bu bağlamda yasal olarak sorma ve bilgi-belge talep hakkı bulunan kurum, 
kuruluş ve kişilerce yapılacak denetimlere izin vereceğini; denetimler sırasında talep edildiğinde 
sunmak üzere müşteri bilgilerini, cihaz/ürün bilgilerini (marka, model, IMEI numarası, vb.) 
ticari bilgileri (fatura tarihi ve numarası, garanti bilgileri) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 
yasal mevzuat gereğince saklamakla yükümlü olduğu her türlü belgeyi hazır bulunduracağını; 
kaçak ve/veya yasal olduğu şüpheli olan cihazlarla ilgili her türlü yazılı/sözlü bilgiyi, bunlara 
vakıf olur olmaz derhal, yetkili mercilere aktaracağını; 
BAYİ, kaçak ve/veya başkaca yasal olmayan yollardan temin edilmiş mallar ile ilgili olarak 
satışa arz, satın alma, satışına aracılık etme, bulundurma, saklama, kullanma ve bunlarla 
sınırlı olmamak üzere yasadışı eylemler nedeniyle hakkında yetkili merciler tarafından yasal 
işlem yapılması halinde, Bu hususu derhal DİSTİRİBÜTÖR 'e bildireceğini, 
Söz konusu cihazlarla DİSTİRİBÜTÖR 'ün herhangi bir bağlantısının bulunmadığına ve 
bunların başkaca yollardan ve kendisi tarafından temin edildiğine, maddi ve/veya hürriyeti 
bağlayıcı her türlü cezanın tek muhatabı olduğuna dair açıklama, beyan ve ikrarda 
bulunacağını, 
Resmi olsun ya da olmasın 3. şahıslar tarafından yöneltilebilecek yasalardan ve/veya 
yasalara aykırı cihazların kendisinden kaynaklanabilecek ceza, maddi-manevi tazminat ve 
bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü talep İle ilgili olarak DİSTİRİBÜTÖR 'ün herhangi 
bir sorumluluğunun bulunmadığını, 
Bu nedenle DİSTİRİBÜTÖR nezdinde doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararı 
başkaca ihbar, ihtar ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın ve tarafına bildirim yapılmasını 
müteakip 7 (yedi) gün içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Bayi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve benzeri Sektörel Düzenleyici Kurum, diğer 
her türlü kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanmış ve yayınlanacak olan tüm mevzuata 
uymaya ve bu kurumlarca benimsenen sivil toplum kuruluşları/meslek birliğine üye olmayı 
kabul ve taahhüt eder. 

F. Çalışma Şekli 
Taraflar, işbu Sözleşme uyarınca cari hesap şeklinde çalışacaktır. 
• BAYİ, hesap cetveline (Cari Hesap Ekstresi ve/veya Mutabakat Mektubuna), cetvelin 
kendisine ulaşma tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde öngörülen yollardan biri ile itiraz etmediği takdirde, cari hesabı kabul etmiş 
olur. 
• BAYİ teslim aldığı telefon ve benzeri emtia bedelini taraflar arasında mutabakat sağlandıktan 
sonra DİSTİRİBÜTÖR ‘ ün belirlediği vadelerde nakit, çek ya da Bono olarak öder. 
DİSTİRİBÜTÖR, BAYİ ‘nin ödeme döneminde borcunu tam ve zamanında ödemesini talep 
eder. Temerrüt halinde temerrüt tarihinden borç ödeninceye kadar aylık asgari T.C. Merkez 
Bankası’nın avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı +KDV den az olmamak üzere temerrüt 
faizi uygulanır. 
• Kanun ve kararnamelerde veyahut sözleşmenin uygulandığı yere has ticari hayatta temerrüt 
faizi nispeti aylık asgari T.C. Merkez Bankası’nın avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı 
+KDV den daha fazla olduğu takdirde, yeni oranlar herhangi bir ihtar ya da ihbara gerek 
kalmaksızın BAYİ nin hesabına tatbik edilecektir. 
• Bu sözleşmenin akdinden önce mevcut DİSTİRİBÜTÖR alacakları, tarafların rızası ile bu 
sözleşme uyarınca açılan cari hesaba kaydedilebilir. Ancak bu işlem tecdit sayılmaz. 
• BAYİ, DİSTİRİBÜTÖR ‘e olan her türlü borcunun teminatını oluşturmak üzere 
DİSTİRİBÜTÖR ‘ ün istediği miktar ve şekilde menkul mal ve hisse senedi, gayrimenkul 
rehini, ticari işletme rehini, alacak rehini ile alacağın temliki, kefalet ve benzeri her türlü 
teminatı vermeyi taahhüt eder. 
• BAYİ, DİSTİRİBÜTÖR ‘e verilecek her türlü teminatın tesisi için gerekecek tüm masraflar 
ile ekspertiz ve sigorta masraflarını DİSTİRİBÜTÖR ‘e ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şu 



BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

4 

 

 

 

kadar ki DİSTİRİBÜTÖR yukarıda sayılan tüm masrafları veya bunlara ilişkin vergiyi ödeyerek 
Müşterinin hesabına borç kaydetmeye yetkilidir. 
• Teminatlar DİSTİRİBÜTÖR ‘ün her ne yönden olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek 
vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün alacaklarının teminatını teşkil eder. 
• DİSTİRİBÜTÖR kendisine rehin edilmiş bulunan menkulleri, değerleri ve diğer her türlü 
teminatları istediği zaman ve yerde ve dilediği fiyatla icra dairelerine veya diğer herhangi bir 
makama başvurmak zorunluluğu olmaksızın açık artırmaya ve diğer kanun yollarına gerek 
kalmaksızın özel olarak satmaya ve bedellerini BAYİ ‘ nin borçlarına mahsup etmeye yetkilidir. 
BAYİ bu yüzden doğacak bütün hak ve iddialarından önceden vazgeçtiğini ve şirketi ibra 
ettiğini kabul ve taahhüt eder. 
• Taşınır veya taşınmaz rehin ile teminata bağlanmış veya teminat olarak verilmiş olan 
senetlerin henüz vadeleri gelmemiş olsa bile, DİSTİRİBÜTÖR her zaman alacağın kısmen 
veya tamamen muacceliyet kazanması halinde BAYİ ‘ ye karşı haciz yolu ile veya iflas yolu 
ile takibe geçebilir. Ayrıca DİSTİRİBÜTÖR her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati 
tedbir kararı alıp uygulayabilir. BAYİ ‘ nin bu konuda hiçbir itirazı olmayacaktır. 
• DİSTİRİBÜTÖR bu sözleşme esasları içinde tesis edilmesi ve verilmesi gerekli teminatların 
gerekli göreceği her türlü rizikoya ve olağanüstü hallere karşı DİSTİRİBÜTÖR lehine olarak, 
DİSTİRİBÜTÖR ‘ nın dilediği bir sigorta şirketine sigorta ettirilmesini veya daha önce sigorta 
ettirilmişse buna ait poliçelerin DİSTİRİBÜTÖR’ e devredilmesini BAYİ ‘ den isteyebilir. 
Teminatların sigorta ettirilmesi veya süresi biten sigortaların yenilenmesi için ödenecek prim, 
masraf ve her türlü vergiler BAYİ ‘ ye aittir. Bunları BAYİ tarafından ödenmemesi halinde 
DİSTİRİBÜTÖR bunları BAYİ ‘ nin hesabına borç kaydeder. 
• BAYİ ‘den aldığı ya da ciro yoluyla ya da 3.şahısların BAYİ lehine vermiş olduğu çek ya da 
senetlerden birisinin vadesinde ödenmemesi halinde DİSTİRİBÜTÖR, BAYİ ‘ye ait vadesi 
gelmemiş çek veya senetlere ve borç miktarının tamamına muacceliyet kazandırma hakkına 
sahiptir. 

G. POS Cihazı Kullanımı 
BAYİ; 
• DİSTRİBÜTÖR 'den satın almış olduğu ve/veya alacağı malların bedellerine mahsuben, 
POS Cihazı/Sanal POS Cihazından kredi kartı ve/veya Paracard veya aynı işlevi gören 
her türlü kart ile çekilen bedel üzerinden net tutarın DİSTRİBÜTÖR hesabına virman 
edilmesini ve virman işleminin gerçekleşmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve onayı ve 
talimatı BANKA'YA ve/veya diğer ilgili kurumlara verdiğini/vereceğini, net tutarın virman 
edilmesi konusunda DİSTRİBÜTÖR 'ü mağdur duruma getirmemek için her türlü işlemi en 
baştan gerçekleştireceğini, POS Cihazı/Sanal POS Cihazı kullanılarak tahsil edilen her 
satış işlemi bedeli tutarında, müşterisine, ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine 
geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabına keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve müşteriye 
vereceğini; 
• Sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla veya şekilde yapılan alışverişlerde, 
tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu durumda satış bedelinin 
DİSTRİBÜTÖR’- DEN değil kendisinden tahsil edileceğini; 
• BAYİ ONLINE SİSTEMİ çerçevesinde kendisine tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifresi ile 
sisteme giriş yaptığında, alışverişlerinde ödeme aracı olarak kredi kartı kullanmayı tercih 
ettiği takdirde, kendi adına düzenlenmiş kredi kartlarını kullanmayı; 
• Sipariş tutarının üzerinde POS Cihazı/Sanal POS Cihazı makinelerinden çekim 
yapabileceğini ya da sipariş olmaksızın POS Cihazı/Sanal POS Cihazı makinelerini tahsilat 
aracı olarak da kullanabileceğini, POS Cihazı/Sanal POS Cihazı'ndan bu surette çekilen 
tutarların, DİSTRİBÜTÖR nezdindeki cari hesabına alacak olarak işleneceğini, biriken 
alacakları bir sonraki aya devretmeyecek şekilde kapatacağını; 
• Cari hesapta alacaklı durumda görünmesi halinde dahi, DİSTRİBÜTÖR’DEN hiçbir şekilde 
nakit ödeme talep etmeyeceğini, söz konusu alacakların mutlak surette ürün satışı ile 
karşılanacağını; 
• Alacak tutarlarının DİSTRİBÜTÖR nezdindeki cari hesabında TL olarak aktarılacağını, 
alacaklı durumunda ise düzenlenen ilk faturada, borçlu ise eşleme sistemine göre ilk 
faturadan mahsup edileceğini, DİSTRİBÜTÖR'ÜN cari hesapta görünen tutar üzerinden 
alacak ve borç ödemelerini düzenleyeceğini, düzenlemelerin DİSTRİBÜTÖR inisiyatifinde 
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yürütüleceğini; 
• POS Cihazı/Sanal POS Cihazı tahsilâtlarından BANKACA kesilen komisyon tutarının, 
DİSTRİBÜTÖR tarafından POS Cihazı/Sanal POS Cihazı Komisyonu olarak kendisine fatura 
edileceğini; 
• DİSTRİBÜTÖR 'ün ilerleyen dönemlerde online hizmet gerçekleştirmek için işlemeye 
koyabileceği diğer yeni uygulamalarda da işbu madde ile kendisine yüklenen yükümlülüklerin 
ve taahhütlerin geçerli olacağını 
Gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 

H. VPOS Kullanımı 
DİSTRİBÜTÖR, BAYİ’NİN kendi müşterilerine satacağı mal bedellerini, muhtelif BANKALAR 
tarafından DİSTRİBÜTÖR’E tahsis edilmiş VPOS terminali üzerinde yüklenen yazılım 
programı aracılığı ile tahsil etmesini aşağıdaki çalışma koşulları ile şart ve yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi suretiyle kabul eder. 
BAYİ, web sitesinin, işbu Sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmete açılmasını ve/veya 
güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı, tüm maliyet ve sorumluluğu 
kendisine ait olmak üzere kurarak sistemin çalışmasını sağlar. Bu çerçevede, BAYİ, 
DİSTRİBÜTÖR'ÜN talep ettiği yazılımsal ya da donanımsal web sitesi altyapı ve görsel 
düzenlemeleri yerine getirmeyi kabul eder. 
BAYİ, işbu Sözleşme tahtında kendisine verilen/kullanımına tahsis edilen anahtar ve sertifika 
bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bunları herhangi bir üçüncü 
şahısa açıklamayacağını veya bunların üçüncü şahıslarca kullanımına izin vermeyeceğini, 
admin/yönetici panelinde kullanıcı tanımlama/ yetkilendirmesi ve paralelinde gerçekleştirilen 
tüm işlemler ile ilgili tüm sorumluluktan ve bu çerçevede, her türlü güvenlik önleminin 
alınmasından, müşterilerden gelebilecek, çalıntı/kopya kart kullanımı şikâyetlerinden, müşteri 
bilgilerinin güvenliğinden, teknik aksaklıklar nedeniyle uğranabilecek zararlardan, müşterinin 
elektronik ortamda gerçekleştireceği işlemler nedeniyle ileri sürülebilecek her türlü talepten, 
aksine davranılmasının sonuçlarından tamamen kendisinin sorumlu olduğunu ve 
ARSLANLAR’ın uğrayabileceği zararları ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten 
ödeyeceğini beyan ve kabul eder. 
BAYİ, web sitesinde alışveriş yapan kart hamillerine ait tüm kişisel ve finansal bilgilerin 
güvenliğinden sorumlu olup, hiçbir şekil ve şartta talepte bulunan kart hamilinin kart ile ödeme 
yapacağı bölümde verdiği özlük bilgilerini (kart Numarası, vadesi, ad/soyad, adres vb.) 
üçüncü bir şahsa veremez. Aynı zamanda web sitesinden yaptığı bu satışlarda üçüncü 
şahısların bu bilgilere ulaşmasını engellemek adına her türlü güvenlik tedbirlerini sorumluluğu 
tamamen kendisine ait olmak üzere almak zorundadır. Ayrıca BAYİ, ürün ve/veya hizmetin 
teslimatının mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart hamili tarafından belirtilen 
kişiye yapılmış olmasından ve gerektiğinde bunun ibrazında kullanılacak belgelerin temininden 
münhasıran sorumlu olup gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 
BAYİ, işbu Sözleşme çerçevesinde işlem yaptığı esnada her ne surette olursa olsun tefecilik 
yapmayacağını, bedelini tahsil ettiği her bir satış işlemi karşılığında; 
• satış işlemine konu malı/malları mutlaka kart hamiline ve/veya alışveriş esnasında kart 
hamili tarafından belirtilen kişiye teslim edeceğini, 
• ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine geçen bir belgeyi, kendi nam ve hesabına 
keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve kart hamiline vereceğini 
beyan ve kabul eder. 
BAYİ, bu surette düzenlenen faturaların, “Sahte ve Muhteviyatı Yanıltıcı Belge” niteliğinde 
belge olmayacağını, yürürlükteki mevzuat tahtında, usulüne uygun belge düzenlenmesi dâhil 
ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere tüm sorumluluğun yegâne kendisine ait olduğunu 
beyan ve kabul eder. 
BAYİ, işbu Sözleşme tahtında gerçekleştirilen işlem bedellerinde karşılık gelen alacak 
tutarlarının cari hesabına TL olarak kaydedileceğini, karşılıklarının DİSTRİBÜTÖR’DEN 
yapacağı mal alışları ile malen kapatılacağını, cari hesaptaki alacak bakiyelerinin her ne 
surette olursa olsun kendisine nakden ödenmeyeceğini kabul ve taahhüt etmekle, bu husustaki 
her türlü def’i ve itiraz hakkından peşinen feragat ettiğini beyan ve kabul eder. 
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BAYİ, BANKA tarafından bir ay içinde yapılan işlemlerle ilgili olarak DİSTRİBÜTÖR’ den 
kesilen komisyon tutarlarının, üzerine KDV ilave edilmek suretiyle her ay sonu düzenlenecek 
fatura ile kendisine yansıtılacağını ve cari hesabına borç olarak kaydedileceğini beyan ve 
kabul eder. 
Kart hamili/müşteri ürünü, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler 
Uygulama Usul ve Esasları hakkındaki Yönetmelik kapsamında iade ettiğinde, bu hususu, 
gecikmeksizin ve nihayet en geç 3 (üç) işgünü içinde DİSTRİBÜTÖR’ e bildirmeyi kabul 
eder. 
BAYİ, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde satılan malın/malların, sağlanan 
hizmetin/hizmetlerin kart hamili tarafından sipariş edilmediği ve/veya malın/malların, 
hizmetin/hizmetlerin talep edilen adrese ve/veya siparişi veren müşteriye taahhüt edilen 
süre içerisinde veya hiç teslim edilmediği ve/veya belirtilen şekilde teslim edilmediği ve/veya 
sipariş edilen malın/malların veya hizmetin/hizmetlerin talep edilenden farklı olduğu ve/veya 
sipariş edilen malın/malların kart hamili tarafından BAYİ’ ye iade edildiği veya 
hizmetin/hizmetlerin kart hamili tarafından iptal edildiği ve/veya yürürlükte bulunan veya 
daha sonra yürürlüğe girecek mevzuat ve özellikle Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun 
hükümleri nedeniyle veya herhangi bir nedenle BANKA’ ya karşı talepte bulunulması ve/veya 
BANKA’ ca müşteri hesabına yapılan borç kaydının geçerli olmayacağı şeklinde bir iddia ile 
karşılaşılması nedenleriyle satış bedelinin iadesinin söz konusu olması ve satış bedelinin 
BANKA tarafından DİSTRİBÜTÖR’ e ödenmemesi ve/veya ödemenin takas ve mahsup 
yoluyla geri alınması (charge back) halinde, DİSTRİBÜTÖR’ ün bu tutarları BAYİ’ nin hesabına 
borç kaydetmeye, hesabından veya nezdin deki sair hak ve alacaklarından nakden ve 
hesaben re’sen takas ve mahsuba yetkili olduğunu, bu konudaki itiraz haklarından peşinen 
vazgeçtiğini, hesabının müsait olmaması durumunda, DİSTRİBÜTÖR’ ün ilk talebinde hiçbir 
itiraz ve def’i ileri sürmeksizin protesto keşidesine, hüküm istihsaline ya da kart hamilinin 
rızasını almaya gerek olmaksızın derhal, nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt 
eder. 
BAYİ, İşbu Sözleşme tahtında Bayi Web Sitesi üzerinden alışveriş yapan üçüncü kişilerin 
her ne nam altında olursa olsun DİSTRİBÜTÖR’ den herhangi bir talepte bulunmaları ve/veya 
DİSTRİBÜTÖR’ e karşı hukuki ve/veya cezai husumet yöneltmeleri hallerinde, ayrıca her 
türlü gerçek dışı ve usulsüz işlemler, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına zemin hazırlayan 
eylemler nedeniyle DİSTRİBÜTÖR.’ün 3. kişileri tazmin etmek zorunda kalması halinde, 
DİSTRİBÜTÖR’ ü işbu talep ve davalardan derhal kurtarmayı, DİSTRİBÜTÖR’ ün yapacağı 
ödemelerden kendisinin sorumlu olduğunu ve herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu 
işlemlere esas tutarları, her türlü yargılama gideri, vekâlet ücreti ve sair masrafları, ödeme 
tarihinden DİSTRİBÜTÖR’ ü tazmin edeceği tarihe kadar geçen sürede, BANKA’ larca cari 
kısa vadeli kredilere uygulanan en yüksek kredi faizi ile birlikte DİSTRİBÜTÖR’ e ödemeyi 
gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

 
İ. KULLANIM HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ 
DİSTRİBÜTÖR, BAYİ’ ye Bayi İşyerinde ve DİSTRİBÜTÖR tarafından BAYİ’ ye tedarik edilen 
ürünlerin (“Ürünler”) satımı esnasında kullanılmak üzere, mülkiyeti BANKA’ da ve tahsis 
hakkı DİSTRİBÜTÖR’ de kalmak üzere, Pos Cihazı’nın / Pos Cihaz’larının kullanım hakkını 
/ haklarını ekte bulunan zimmet belgesi ile BAYİ’ ye devreder. 
• BAYİ, DİSTRİBÜTÖR’ den satın almış olduğu ve/veya alacağı malların bedellerine mahsuben, 
POS Cihazı’ndan kredi kartı ve/veya Paracard veya aynı işlevi gören her türlü banka kartı 
ile yapılan her bir işleme ait slip vb. her türlü evrakı, talep halinde derhal DİSTRİBÜTÖR’ e 
iletmek üzere, işlem tarihini takip eden takvim yılının ilk gününden başlamak üzere 5 (beş) 
yıl süre ile muhafaza edecektir. POS Cihazı vasıtasıyla tahsil edilen meblağlardan, 
DİSTRİBÜTÖR tarafından BAYİ’ ye bir tablo ile bildirilen komisyon oranı mahsup edildikten 
sonraki bakiye meblağ, BAYİ’ nin DİSTRİBÜTÖR nezdinde tutulmakta olan cari hesabına 
işlenecektir. 
• BAYİ, POS Cihazı kullanılarak tahsil edilen her satış işlemi bedeli tutarında, müşterisine, 
ilgili yasal hükümleri içerir fatura veya fatura yerine geçen bir belgeyi, satışı takiben derhal, 
kendi nam ve hesabına keseceğini ve/veya düzenleyeceğini ve müşteriye vereceğini kabul 
ve taahhüt eder. 
• Taksitle satışı yapılan ürünlerde BAYİ tarafından müşteriye kesilecek fatura, ürün bedeli 
ve ayrıca işlem komisyon tutarını ve KDV’yi de içerecektir. Komisyon tutarı, BAYİ tarafından 
karşılanacak olup, DİSTRİBÜTÖR hiçbir şekilde bu tutardan sorumlu olmayacaktır. Herhangi 
bir nedenden dolayı komisyon tutarının DİSTRİBÜTÖR’E yansıması halinde, BAYİ söz 
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konusu tutarı DİSTRİBÜTÖR’ ün ilk talebi üzerine, derhal ve nakden DİSTRİBÜTÖR’E 
ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 
• BAYİ hesabından kesilen işlem komisyon bedellerini, BANKA tarafından kendisine aylık 
periyotlarla gönderilecek Hesap Özeti’ne istinaden giderlerine intikal ettirecek, bunun için 
DİSTRİBÜTÖR’ den ayrıca bir evrak talep etmeyecektir. 
• Sahte ve/veya çalıntı kart ile veya hukuka aykırı yollarla ve/veya şekilde yapılan alışverişlerde, 
tüm hukuki ve cezai sorumluluk BAYİ’YE ait olup, bu durumda satış bedelinin 
DİSTRİBÜTÖR’DEN değil BAYİ’DEN tahsil edileceği hususu BAYİ tarafından kabul ve 
taahhüt edilmiştir. Söz konusu bedelin herhangi bir nedenden dolayı DİSTRİBÜTÖR’E 
yansıtılması ve/veya DİSTRİBÜTÖR'ÜN söz konusu satış işleminden dolayı herhangi bir 
hukuki ve/veya cezai yaptırıma tabi tutulması halinde, DİSTRİBÜTÖR'ÜN bu nedenlerden 
dolayı ödemek zorunda kalacağı her türlü bedel BAYİ tarafından DİSTRİBÜTÖR'ÜN ilk talebi 
üzerine, derhal ve nakden tazmin edilecektir. 
• BAYİ, kendisinde teslim edilen Pos Cihazı’nı en üst düzey ihtimam göstererek kullanacak, 
her türlü hasardan ve/veya kayıptan (çalınma dâhil) korumak için en makul olarak gerekli 
görülebilecek her türlü tedbiri alacaktır. Pos Cihazı’nın BAYİ’NİN kusuruna atfedilebilecek 
nedenlerden dolayı hasara uğraması, kaybedilmesi veya çalınması halinde BAYİ, Pos Cihazı 
bedelini derhal ve nakden DİSTRİBÜTÖR’E tazmin edecek, DİSTRİBÜTÖR'ÜN bu sebepten 
dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı sorumlu olacaktır. 
• BAYİ, Pos Cihazı’nın kendisine DİSTRİBÜTÖR'ÜN yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili 
teknik servis elemanlarınca yapılacağını, başka hiç bir kişi ya da kuruluş tarafından bakım, 
onarım, yenileme v.s. adı altında cihazlara müdahale edilmeyeceğini, buna izin de 
verilmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 
• BAYİ, Pos Cihazı ile yaptığı işlemler için Pos Cihazı’ndan çıkan tüm belgeleri, işlem tarihini 
takip eden takvim yılının ilk gününden başlamak üzere 5 (beş) yıl süre ile saklamak, 
DİSTRİBÜTÖR tarafından belge istenmesi halinde bunu 5 (beş) işgünü içinde ibraz etmekle 
sorumludur. Ayrıca, DİSTRİBÜTÖR bu belgelere ilişkin BAYİ kayıtlarını da isteme hakkına 
sahiptir. BAYİ bu belgelerin DİSTRİBÜTÖR tarafından istenmesi halinde 5(beş) işgünü 
içerisinde DİSTRİBÜTÖR’E ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. 
• BAYİ, kendisine zimmetlenen Pos Cihazı’nın kullanımının, işbu Sözleşme hükümlerinin 
yanı sıra, Pos Cihazı’nın ait olduğu BANKA ve/veya BANKA’LARIN gerek yürürlükte bulunan, 
gerekse işbu Sözleşme’nin imzalanmasından sonra yürürlüğe konacak uygulama kurallarına 
da tabi olduğunu, kendisine bu hususta ayrıca bir bildirim/bilgilendirme yapılması 
gerekmeksizin, kabul ve taahhüt eder. 
• Pos Cihazı kullanılmak suretiyle yapılmış harcamaların iptali ancak aynı gün içinde ve 
gene Pos Cihazı kullanılmak ve üzerindeki iptal/iade tuşu kullanılmak suretiyle yapılır. 
• DİSTRİBÜTÖR, işbu sözleşme süresince herhangi bir zamanda sözleşmeye konu Pos 
cihazının iade edilmesini talep edebilir. Söz konusu içeriğe sahip bir talep halinde BAYİ ilgili 
POS cihazını derhal iade etmekle yükümlü olacaktır. 
• DİSTRİBÜTÖR'ÜN sözleşmesel ve yasal diğer haklarına halel getirmeksizin; BAYİ’NİN 
işbu madde tahtındaki yükümlülüklerine aykırılığı halinde, söz konusu aykırılığa ilişkin 
herhangi bir mahkeme ve/veya merci kararına ve/veya herhangi bir zararın varlığının 
kanıtlanmasına gerek olmaksızın, BAYİ tarafından ARSLANLAR’A her bir aykırılık hali için 
10.000.- TL (on bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödenmesi, söz konusu tutarın işbu 
madde tahtındaki yükümlülükler ve bunlara uyulmasından beklenen fayda göz önünde 
bulundurulduğunda adil ve makul olduğu hususlarında taraflar mutabıktır. 
Sözleşme’nin feshi halinde, BAYİ Pos Cihazı’nı derhal, hasarsız ve çalışır durumda 
DİSTRİBÜTÖR’E teslim etmekle yükümlüdür. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle feshi ya 
da sona ermesi halleri, DİSTRİBÜTÖR'ÜN işbu sözleşme’den dolayı BAYİ’YE karşı sahip 
olduğu yasal ve sözleşmesel haklarına halel getirmeyecektir. Bu cümleden hareketle, işbu 
sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi ya da sona ermesi halinde, sona erme/fesih tarihi 
itibariyle DİSTRİBÜTÖR'ÜN sahip olduğu haklara dayanak sağlayan hükümler, aksi 
DİSTRİBÜTÖR tarafından fesih tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak ihbar 
edilmediği sürece, yürürlüklerini sürdüreceklerdir. 
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2. DİSTRİBÜTÖRÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Teslim Yükümlülüğü 
DİSTRİBÜTÖR, www.arslanlaraksesuar.com.tr'den verilen siparişlerden de dahil olmak 
üzere, Ürün teslimleri jle ilgili bilgisi dâhilinde olsun ya da olmasın- oluşabilecek değişikliklerden 
doğacak aksamalardan DİSTRİBÜTÖR sorumlu tutulamaz. 

Madde 5. SATIN ALMA KOŞULLARI: 

A. Bayi Siparişleri ve Teslimatlar 
BAYİ, işbu sözleşme kapsamındaki ürünler için yazılı veya sözlü olarak sipariş verecektir. 
BAYİ'NİN aylık cihaz alım adedi 25 (yirmi beş)'in altında olmamalıdır. BAYİ'NİN belirlenen 
bu miktarın altında sipariş yermesi, DİSTRİBÜTÖR'E sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisi 
verebileceği gibi DİSTRİBÜTÖR, tek taraflı bir yetkilendirmeyle BAYİ siparişlerinin sadece 
“www.arslanlaraksesuar.com.tr” sitesinden verilmesine de karar verebilir. 
Siparişlerin kabulü sadece DİSTRİBÜTÖR'ÜN yetkisinde olup, BAYİ, siparişin kısmen ya 
da tamamen kabul edilmemesi nedeniyle her ne ad altında olursa olsun hiçbir talepte 
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimatlar, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça 
DİSTRİBÜTÖR'ÜN deposunda yapılacaktır. Ürün teslimatı Bayinin seçeneğine göre başka 
bir kargo şirketi veya DİSTRİBÜTÖR'ÜN anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı 
takdirde taşıma koşulları DİSTRİBÜTÖR tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarla ilgili 
doğabilecek zararlardan DİSTRİBÜTÖR sorumlu olmayacaktır. 
Taşıma ücretlerinin DİSTRİBÜTÖR ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda 
DİSTRİBÜTÖR tek taraflı olarak istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

B. Satış Politikaları 
DİSTRİBÜTÖR ve BAYİ, pazar satış fiyatı ye diğer elzem bilgiler hakkında sürekli olarak 
bilgi alış verişinde bulunacaktır. BAYİ, bu doğrultuda DİSTRİBÜTÖR tarafından satış politikası 
ile ilgili olarak verilen tüm talimatları yerine getirmeyi taahhüt etmekle birlikte, talimatlara 
uymayan BAYİ’NİN, yazılı ihtara rağmen durumu düzeltmemesi halinde, DİSTRİBÜTÖR'ÜN 
işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak ve derhal, haklı nedenle feshetme hakkı olduğu BAYİ 
tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir. Böyle bir fesih halinde BAYİ, DİSTRİBÜTÖR'DEN her 
ne nam altında olursa olsun hiçbir şey talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
BAYİ, DİSTRİBÜTÖR tarafından ürün(lere) ilişkin beyan edilen tüm veri ve bilgilerin 
değişebileceğini, DİSTRİBÜTÖR'ÜN söz konusu veri ve bilgilerden hiçbir sorumluluğu 
olmadığını, bu konuda açılmış ve/veya açılacak tüm dava ve takiplerden ve ilam/sonuçlardan 
ve 3. kişilere karşı tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

C. Ürün Bedeli 
Ürünlere ilişkin fiyatlar, piyasa şartları, Vergi Kanunları vb. yönlendirmeler gereği olmak 
üzere ve ürünün fiyatında bulunması gereken tüm vergiler dâhil veya hariç olmak üzere, 
DİSTRİBÜTÖR tarafından hazırlanan liste fiyatı üzerinden belirlenerek BAYİ 'ye bildirilir. 
DİSTRİBÜTÖR, BAYİ 'ye bildirilen fiyat listeleri üzerinde dilediği şekilde değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. Fiyat listeleriyle ilgili değişiklikler yazılı ve/veya sözlü olarak BAYİ 'ye 
bildirilmekle yürürlük kazanır. 
Fiyat artışı olması halinde, artış miktarı, söz konusu artışın yapıldığı tarihte ve sonrasında 
DİSTRİBÜTÖR'ÜN tebellüğ ettiği siparişlere uygulanacaktır. Fiyat düşüşü halinde ise, düşme 
miktarı, DİSTRİBÜTÖR tarafından fiyat düşüşü tarihinde ve sonrasında gerçekleştirilen 
teslimatlara uygulayacaktır. BAYİ 'nin ekonomik durumunun bozulduğu ve/veya ödemelerinde 
aksaklıklar olabileceği istihbaratının edinilmesi halinde DİSTRİBÜTÖR, halen teyit edilmiş 
siparişler için dahi geçerli olmak üzere, ödeme şartlarını değiştirmeye, peşin ödeme talebinde 
bulunmaya, munzam teminat talep etmeye ve/veya buna paralel olarak ürünlerin tesliminden 
kısmen veya tamamen imtina etmek hakkına sahiptir. 

D. Ödeme Şartları 
Ödemeler, DİSTRİBÜTÖR tarafından düzenlenen faturalar karşılığı olarak, DİSTRİBÜTÖR'CE 
belirlenen ödeme koşulları dâhilinde yapılacaktır. 
BAYİ, ancak banka teminat mektubu ve/veya DİSTRİBÜTÖR'CE kabul edilebilecek geçerli 
bir teminat vermek koşuluyla, DİSTRİBÜTÖR tarafından belirlenen vade farkının eklenmesiyle 
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belirlenecek yeni fiyat üzerinden vadeli alım talebinde bulunabilir. 
BAYİ’NİN, DİSTRİBÜTÖR tarafından belirlenen koşullara göre yapılacak ödemelerinde bir 
aksama olması halinde, DİSTRİBÜTÖR'ÜN sonraki siparişleri kabul etmeme, ürün teslimatını 
durdurma ve/veya sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı saklıdır. 
Ödemelerde her ne nedenle olursa olsun meydana gelebilecek gecikmeler için, aylık asgari 
T.C. Merkez Bankası’nın avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı nispetinde vade farkı 
uygulanır. Bu oran, DİSTRİBÜTÖR tarafından günün şartlarına göre, önceden bildirimde 
bulunulmaksızın değiştirilebilir. 

E. BAYİ'nin Sorumluluğu 
A. İşbu sözleşmeden doğan alacaklarıyla ilgili olarak DİSTRİBÜTÖR, dava açmak ve/veya 
icrai takipte bulunmak zorunda kalırsa, BAYİ, alacağın muaccel olmasından tahsile kadar 
geçecek süre için aylık T.C. Merkez Bankası’nın avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı 
nispetinde faiz ile birlikte, Avukatlık Asgari Ücret tarifesine göre avukatlık ücretini ve her türlü 
yargılama/icra giderlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
B. BAYİ, ticari iş adresinin, vergi dairesi ve numarasının ve/veya imzaya yetkili şahısların 
ve/veya ortakların herhangi bir şekilde tadilleri veya değiştirilmesi ve/veya ortaklığın veya 
ortaklardan herhangi birinin taahhüt ettikleri sermaye miktarının değiştirilmesi veya sair her 
türlü değişiklik halinde iş bu tadil ve değişikliklerin gerek fiilen gerekse Ticaret Siciline tescilini 
müteakip en geç 7 gün zarfında DİSTRİBÜTÖR’E yazılı olarak bildirmeyi beyan ve taahhüt 
eder. BAYİ'nin zamanında yapmadığı bildirimden dolayı DİSTRİBÜTÖR’ÜN 
uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi zararları BAYİ gayrikabili rücü olarak ödemeyi beyan 
ve taahhüt eder. BAYİ iş bu madde kapsamında bahsi geçen tadil ve/veya değişiklerin, 
DİSTRİBÜTÖR’ÜN sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilmesi için haklı sebep sayıldığını 
kabul, beyan ve taahhüt eder. 

C. BAYİ, DİSTRİBÜTÖR'DEN almış olduğu veya alacağı emtia ve makine v.s. karşılığında 
verdiğimiz gerek şahsi gerekse cirolu çek veya senetlerin en az ikisinin vade veya tarihlerinde 
ödenmemiş olması halinde müteakip çek ve senetlerin muacceli yet kesbedeceği, kendisine 
hiçbir ihbar ve ihtara ve ademi tediye protestosuna mahal kalmaksızın DİSTRİBÜTÖR 'ün 
BAYİ aleyhine kanuni takibe tevessülde serbest ve haklı olduğunu ifa ile beraber ana borcun 
%.15 'ine tekabül eden cezai şartı da, hiçbir ihbara gerek olmadan ödeyeceğini borcun ve 
cezai şartın geç ödenmesinden dolayı DİSTRİBÜTÖR'CE belirlenen oranda vade farkı 
ödeyeceğini bil akaydı şart beyan, kabul ve taahhüt eder. 

Madde 6. SÖZLEŞMENİN SINIRLARI VE SORUMSUZLUK 

A. Sözleşmenin Sınırları 
İşbu sözleşmenin sınırlarını, DİSTRİBÜTÖR’ÜN yetkili temsilciliğini üstlendiği firmalarla 
yapmış olduğu sözleşmeler ile DİSTRİBÜTÖR’ÜN çalıştığı/çalışacağı GSM operatörlerinin 
ilgili devlet ya da özel sektör kurumları ile yaptığı lisans sözleşmeleri belirler. Bahsedilen 
hususlarla ilgili doğabilecek her türlü sınırlamalar, imkânsızlıklar DİSTRİBÜTÖR açısından 
mücbir sebep teşkil eder ve BAYİ bu nedenlere dayanarak her ne ad altında olursa olsun, 
menfi/müspet zarar - ziyan ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

B. Sorumsuzluk 
DİSTRİBÜTÖR, BAYİ ONLINE SİSTEMİ’NİN çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü 
olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir 
süre için veya tamamen durmasından dolayı E-Bayi üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin 
uğrayabileceği zararlardan DİSTRİBÜTÖR hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. 
BAYİ ONLINE SİSTEMİ üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, 
teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye DİSTRİBÜTÖR tek başına 
yetkilidir. DİSTRİBÜTÖR yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş girildikten sonra da yapabilir, 
bu durumda DİSTRİBÜTÖR sipariş iptali seçeneğini kullanacaktır. Sistem üzerinden yapılacak 
satışların tamamı DİSTRİBÜTÖR ün tedarik koşulları ve stok yapısı ile sınırlıdır. 
DİSTRİBÜTÖR siparişi aldıktan sonra bu siparişin iptal edilmesi halinde BAYİ'nin sipariş 
için ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. 
DİSTRİBÜTÖR BAYİ 'nin www.arslanlaraksesuar.com.trdan başka web sitelerine geçişini 
sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden 
DİSTRİBÜTÖR hiçbir 
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durumda sorumlu olmayacaktır. 
DİSTRİBÜTÖR, Bayilerin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web 
servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için 
kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 
DİSTRİBÜTÖR, ARSLANLAR ONLINE SİSTEMİ 'nin güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, 
servis kalitesi, doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan 
sorumlu olmayıp bu konulardaki beklentileri taahhüt etmemektedir. 
DİSTRİBÜTÖR, BAYİ 'nin 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 
DISTRIBÜTÖR sorumlu değildir. 
DİSTRİBÜTÖR 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. DİSTRİBÜTÖR bu 
konularda yapılacak değişiklikleri www.arslanlaraksesuar.com.tradresinde duyuracaktır. 

Madde 7. SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ VE SONUÇLARI: 
A. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Bir yıllık sürenin bitiminden 
1 (bir) ay öncesinden, taraflardan herhangi biri sözleşmenin feshine dair yazılı talepte 
bulunmadıkça, sözleşme 1'er (birer) yıllık sürelerle uzatılmış addolunur. 
B. Sözleşme süresinin bitiminden 1 (bir) ay önce, taraflardan herhangi birinin yazılı olarak 
sözleşmeyi feshettiğini bildirmesi halinde sözleşme sona erecektir. Bu durumda tarafların 
birbirlerinden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep etme hakkı yoktur. 
Ancak DİSTRİBÜTÖR’ÜN alacak ve sözleşmeden doğan diğer tüm hakları saklıdır. 
C. DİSTRİBÜTÖR, BAYi'nin iflas, konkordato, tasfiye, haciz ya da benzeri uygulamaya 
maruz kalması, acze düşmesi, ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözleşmenin devam 
etmesinin DISTRİBÜTÖR den beklenemeyecek hale geldiği diğer durumlarda, sözleşme 
süresinin sonunu beklemeksizin ve başkaca ihbar, ihtar ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın, 
yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. 
Bu takdirde BAYİ, her ne ad altında olursa olsun, menfi/müspet zarar-ziyan ve tazminat 
talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 
D. Sözleşmenin süresinin bitmesi ve/veya haklı nedenlerle feshi halinde; BAYİ 'nin müşterileri 
ile yapmış olduğu satış sözleşmeleri ile ilgili tüm maddi, cezai, hukuki sorumluluk, BAYİ'ye 
aittir ve bu kapsamdaki yükümlülükler BAYİ tarafından yerine getirilecektir. 
E. Haklı nedenle sözleşmenin feshine neden olan BAYİ, kendisine yöneltilen yazılı fesih 
ihbarını müteakip 15 (on beş) gün içerisinde, DİSTRİBÜTÖR’ÜN bu nedenle uğrayacağı 
her türlü zararı başkaca ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın tazmin edeceğini kabul, beyan 
ve taahhüt eder. 

Madde 8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ 
İşbu sözleşmeye yapılacak ekler, fiyat listeleri, kotalara ilişkin düzenlemeler, ek protokoller 
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik bu sözleşmenin 
ayrılmaz birer parçasını teşkil eder ve DİSTRİBÜTÖR tarafından tek taraflı olarak tespit 
edileceği düzenlenen hususlar istisna olmak kaydıyla, tarafların yetkili temsilcileri tarafından 
imzalanarak yürürlüğe girer. 
İşbu sözleşmenin bir veya birden fazla hükmünün geçersiz olması ve/veya sonradan geçersiz 
hale gelmesi durumunda sözleşmenin diğer hükümleri bundan etkilenmeyecek ve geçerliliğini 
koruyacaktır. Böyle bir durumun varlığı halinde BAYİ, geçersiz olan ve/veya geçersiz hale 
gelen hüküm ve/veya hükümler ile amaçladıkları iktisadi sonucu gerçekleştirecek yeni hüküm 
ve/veya hükümlerin DİSTİRÜBÜTÖR tarafından belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
BAYİ, Arslanlar Online Sistemi üzerinden Distribütör tarafından yapılan ve loglar ile 
BAYİ’ye sistem üzerinden iletilen her türlü ek sözleşmeleri ve/veya bildirimleri ve/veya 
değişikleri, log dahilinde “okudum ve kabul ediyorum” ya da “anladım ve kabul ediyorum” ya 
da sadece “kabul ediyorum” butonlarının işaretlenmesi ile birlikte imza etmiş sayılacağını 
kabul beyan ve taahhüt eder. 
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Madde 9. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 
BAYİ, işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını, her ne surette 
olursa olsun üçüncü şahıslara devir, temlik ve ciro edemeyecek, herhangi bir sebeple 3. bir 
şahsı bu sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına, hak ve 
alacaklarına ortak edemeyecektir. İşbu madde hükmüne aykırılık sözleşmenin DİSTRİBÜTÖR 
tarafından haklı nedenle feshini doğurur. 

Madde 10. FERAGAT 
İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi karşısında DİSTRİBÜTÖR’ÜN 
suskunluğu veya durumu kabulü, o hükmün değişmesi veya DİSTRİBÜTÖR’ÜN bunu sürekli 
olarak kabulü anlamına gelmez. 

Madde 11. TEBLİGAT ADRESİ: 
İşbu sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim yazılı olarak faksla 
(teyidi yine yazılı olarak yapılmak koşulu ile ve teyit tarihi tebellüğ tarihi olmak üzere), 
taahhütlü mektup veya noter aracılığıyla yapılır. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri 
tebligat adresleridir. Meydana gelebilecek adres değişiklikleri diğer tarafa noter kanalıyla 
bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan her türlü tebligat tebliğ olunsun veya olunmasın yasal 
bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. 

Madde 12. TİCARİ DEFTER KAYITLARI: 
BAYİ, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, DİSTRİBÜTÖR’ÜN ticari defter, bilgisayar 
kayıt ve diğer belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, DİSTRİBÜTÖR'Ü 
yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK287. maddesi anlamında kesin delil 
sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Madde 13. TEMİNATLAR: 
BAYİ, işbu sözleşmedeki taahhütlerinin teminatı olmak üzere ve sözleşme süresince geçerli 
olacak şekilde, DİSTRİBÜTÖR'ÜN kabul edeceği şartları haiz her türlü teminatı verecektir. 
İşbu sözleşme kapsamında BAYİ tarafından verilecek teminatlarla ilgili her türlü masraf BAYİ 
tarafından karşılanacaktır. 
DİSTRİBÜTÖR, BAYİ 'nin borçlarının muaccel olması ve/veya sözleşme ile üstlendiği 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ayrıca bir ihbara, ihtara ve hüküm istihsaline 
gerek olmaksızın, teminatı paraya çevirerek irat kaydetmeye yetkilidir. BAYİ 'nin tüzelkişilik 
olması halinde şirket ortağının veya başka bir tüzel ya da gerçek kişinin, şahıs şirketi olması 
halinde bir başka tüzel ya da gerçek kişinin sözleşmeye BAYİ imzası dışında şahsi imzasını 
uygulaması kefalet anlamındadır. 

Madde 14. SÖZLEŞMENİN ONAY MASRAFLARI 
İşbu Sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiş olup Sözleşme nedeniyle doğacak her türlü 
damga vergisi ve/veya başkaca vergi, harç ve sair masraflar BAYİ tarafından karşılanacaktır. 

Madde 15. İHTİLAFLARIN HALLİ VE YÜRÜRLÜK: 
İşbu sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın 
hallinde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir 
15 (on beş) maddeden ve …..sayfadan müteşekkil işbu sözleşme …./..../…... ... tarihin de 
İstanbul'da tek nüsha olarak tanzim edilmiş ve tarafların yetkililerince imzalanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
İşbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte taraflar arasında aynı içerik ve iktisadi sonucu 
amaçlayarak imza edilen eski tarihli diğer tüm sözleşmeler geçerliliğini yitirecektir. 

 
DİSTRİBÜTÖR BAYİ 

 
ARSLANLAR AKSESUAR İLETİŞİM 
TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ 
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ZİMMET BELGESİ 
 

BAYİ, DİSTRİBÜTÖR  tarafından kendisine tedarik edilen  ürünlerin  satımı esnasında 
kullanılmak üzere, mülkiyeti BANKA da ve tahsis hakkı DİSTRİBÜTÖR de kalmak üzere 
aşağıda cihaz numarası/numaraları yazılı Pos Cihazı/ Pos Cihazlarının kullanım hakkını 
zimmetine aldığını ve iş bu sözleşme çerçevesinde düzenlenen hükümlere uygun bir şekilde 
kullanacağını kabul beyan ve taahhüt eder. 

 
POS Cihaz No’ları: 
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DİSTRİBÜTÖR BAYİ 
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www.arslanlargrup.com.tr 
Macun Mah. Erciyes İş Yerleri Sit. 195 

Cad. No:9 Yenimahalle/Ankara 
0850.420.05.42 
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