Taraflar
İş bu sözleşme ……/……/…… tarihinde ticari merkez Ertuğrul Mah. Necmettin Oğuz Cad. No:1 A Blok Kat:2
Daire:5 Torbalı İzmir adresinde mukim SAHATEK YAZILIM ( “ Gezen Esnaf ” olarak alınacaktır ) ile
………………………………… ………………………… ……………………… …………………………………………………… adreinde
mukim………………………………………………… ……………………………………… ( “ MÜŞTERİ “ olarak anılacaktır )
arasında imzalanmıştır. Formu doldurularak www.gezenesnaf.com adreslerinden veya bu adres üzerinden
erişilebilen web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Gezen Esnaf , sistemine üye olunabilir. Her Gezen
Esnaf kullanıcısı, Sahatek Yazılım (“Gezen Esnaf”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi
(“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

1. Sözleşmenin Onaylanması
Bayi kayıt formu doldurularak www.gezenesnaf.com adreslerinden veya bu adres üzerinden erişilebilen
web-sitelerini kapsayan siteler üzerinden Gezen Esnaf , sistemine üye olunabilir. Her Gezen Esnaf
kullanıcısı, Sahatek Yazılım (“Gezen Esnaf”) ile akdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”)
hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Hizmetler
Gezen Esnaf kullanıcılarına internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer
platformlarda geliştirilebilen uygulamalardan sisteme üye işyerlerinden sipariş verme imkanı ve buna
ilişkin sair hizmetler sunar.

3. Gezen Esnaf Kullanıcı Sistemi














Her Gezen Esnaf kullanıcısı, kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” veya e-posta adresi ile
“şifre”ye sahip olur.
“Kullanıcı adı” e-posta adreslerinde olduğu gibi her üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı farklı
üyelere verilmez.
Her kullanıcının Gezen Esnaf üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kullanıcı adını veya
kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Gezen Esnaf sistemine giriş yapmak
şeklinde tanımlanmıştır. Kullanıcılar, diledikleri takdirde ilgili kullanıcı sözleşmelerini onaylamak
kaydıyla Gezen Esnaf sistemine giriş yaptıkları kullanıcı adı veya e-posta adresi ve şifre ile Gezen
Esnaf sistemine dahil diğer sitelere (esnaf.gezenesnaf.com, gibi) de giriş yapabilirler.
“Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Gezen
Esnaf, talep üzerine kullanıcının Gezen Esnaf sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre
oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla
kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Gezen Esnaf şifre kullanımından doğacak problemlerden
veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.
Gezen Esnaf kullanıcılarını Gezen Esnaf’da kayıtlı adreslerinin bulunduğu bölgelerdeki ve sair
şekilde yararlanabilecekleri promosyonlar ile Gezen Esnaf sistemi dahilindeki yeni hizmet veya
projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Gezen Esnaf kullanıcılarına sosyal
medya kanalları dahil olmak üzere kullanıcıların Gezen Esnaf sistemi ile paylaştıkları her türlü
iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri
paylaşabilecektir.
Kullanıcıların belirlemiş oldukları Gezen Esnaf sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarası,
siparişin daha çabuk ve doğru teslimi amacıyla siparişi teslim eden üye işyeri ile paylaşılacaktır.
Gezen Esnaf, sisteminde kayıtlı isim, adres ve telefon numarasının siparişi teslim eden üye işyeri
ile paylaşılmasından dolayı kullanıcı ve üye işyeri arasında ortaya çıkabilecek her türlü
problemden veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.
Gezen Esnaf sisteminin kullanılması ile oluşacak içerik ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir.
Gezen Esnaf, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler
içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor
ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler
Gezen Esnaf Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
İş bu sözleşmeyi Gezen Esnaf tek taraflı olarak fes etmeye hakkına sahiptir. Gezen Esnaf
sözleşmelerde yapılacak olan güncellemelerde ve düzenlemelerde mail yolu ile bayisine bilgi
vermekle yükümlüdür.

4. Kullanıcının Yükümlülükleri










Bayi kendi müşterisini bulmakla sorumludur.
Bayi müşterilerine teknik destek verdiği sürece, müşterilerin ödemelerini düzenli yaptığı sürece
kendi müşterisinden hak kazandığı bedeli her yıl alır.
Bayi müşterilerine destek vermediği, veremediği ve müşterisinden ödeme tahsil edemediği
müşterilerinden hiçbir şekilde komisyon, kar ve hizmet bedeli alamaz.
Bayi müşteri ile yapılacak olan anlaşma sonrasında bayi, 5 ( beş ) gün içerisinde aralarında
yaptıkları sözleşme kopyasını ve hizmet bedelini yazılım firmasına ulaştırmakla yükümlüdür aksi
taktirde anlaşma sağlanmış olan firmanın sistemi geçici olarak durdurulacaktır.
Bayi Gezen Esnaf yazılımını kötü duruma düşürecek herhangi bir durumda ödemeleri kesilecektir
ve bayilik sözleşmesi tek taraflı feshedilecektir.
Bayi müşterilerinden tahsilat yapmakla yükümlüdür. Eğer Bayinin müşterisi ödemeyi direk Gezen
Esnaf yazılıma yapmak ister ise bayinin hakkına düşen bedel ( senelik hizmet bedeli ) masraflar (
kdv, eft vb. ) çıktıktan sonra kalan bedel hesabına aktarılır.
Bayi, müşterisi ile anlaşma sağladığı sürede, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve
Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca Gezen Esnaf
yazılımı üzerinden, tütün mamulleri ve alkollü içecek satışı kati suretle yapılmayacağını,
Gezen Esnaf vasıtasıyla tütün mamulleri ve alkollü içecek temin etmemeyi ve üye işyerlerine
bu konuda talepte bulunmamayı müşterilerine yazılı olarak iletecektir.
Gezen Esnaf uygulamalarında sunulan hizmetlere Gezen Esnaf tarafından belirlenen şekil dışında
ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş
olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Gezen Esnaf
yazılımının uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı
, aksi yöndeki işlemlerin üyeliğin iptali ve işbu Sözleşme’nin feshi ile sonuçlanabileceği kabul ve
beyan eder.

5. Gezen Esnaf’ın Yükümlülükleri





Gezen Esnaf Uygulaması; esnaf yönetim ekranı, taşıyıcı personel ekranı ve müşteri sipariş ekranı
olarak üç platformu kullanılabilir ve çalışabilir halde tutmakla yükümlüdür.
Gezen Esnaf uygulamasının çalışma performasını, sunucu bakımlarını, sistem geliştirmesini, 7/24
çalışmasını ( Sunucu kaynaklı yaşanan sorunlar, ülke içi internet kısıtlamaları vb. sorunlar
haricinde ) sağlamakla yükümlüdür.
Gezen Esnaf, bayinin sözleşme kurallarını yerine getirdiği sürece tüm haklarını korumakla
yükümlüdür.
Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek
zararlardan ötürü Gezen Esnaf sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

