
POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

KRONOSPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

I. TARAFLAR 
 
a) KRONOSPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Adres : Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nidakule Ataşehir Kuzey Sitesi No:3/140 

Ataşehir / İSTANBUL (Kronospan olarak anılacaktır) 

 

b) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres :  …………………………………………………………………………………………………………. 

(ÜYE BAYİ olarak anılacaktır) 

 

II. KONU 
 
1. Bu sözleşme, Üye Bayii’nin Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra 

Kronospan olarak anılacaktır) tarafından işletilen Fiili Pos ödeme Sistemi kapsamına 
üyeliğini ve bu üyeliğin koşullarını düzenlemektedir. 

2. Kronospan Ödeme, ÜYE Bayii’nin son kullanıcılara, kendisine yada Kronospan’a ait Fiziksel 

POS’lar aracılığıyla kredi kartlı satış yapabildiği ödeme ve tahsilat sistemidir. 
3. İş bu sözleşme yukarıda açıklanmış olan konu kapsamındaki ticaretin tabi olacağı 

hükümlerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir. 
 

III. TANIMLAR 
 
KRONOSPAN ÖDEME: Kronospan tarafından iş bu sözleşmeyi imzalayan ÜYE BAYİ ’ye sunulan 
tüketiciden kredi kartlı tahsilat ve buna bağlı olarak mal satışını kapsayan sistemi ifade eder. 

BANKA: KRONOSPAN ÖDEME sistemi ile ilgili olarak Kronospan ve/veya ÜYE BAYİ ile sözleşme 

imzalamış bankalardır. 

POS CİHAZI: Kart üzerindeki ve işlemlerle ilgili tüm bilgileri Banka bilgisayarına aktaran, bu 

sayede kaybedilen, çalınan, sahte olarak düzenlenen ve bunlar gibi nedenlerle iptal edilen 

geçersiz tüm kartların otokontrolünü yapan; yapılan işlerle ilgili olarak Banka’dan provizyon 

alan, kart ve işlemlerle ilgili bilgilerin satış belgesi üzerinde yazılmasını sağlayan üye iş yeri 

numarası veya yine ÜYE Bayii’nin kendisine banka ve/veya Kronospan tarafından tahsis 

edilecek POS cihazını ifade eder. 

KRONOSPAN POSLARI (BayiPOS): Kronospan ile ilgili bankalar arasında imzalanmış olan Üye-
İşyeri sözleşmeleri çerçevesinde Kronospan kullanımına tahsis edilmiş olan fiziksel POS’ları 

ifade eder. 

TEMLİKNAME: ÜYE bayinin Kronospan POS’larından yaptığı işlemlerden doğan tahsilatlarını 

doğmuş yada doğacak borçlarına mahsup edilmesi amacıyla Kronospan temlik etmesini ifade 

eder. 

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ: Chip’li, Chipsiz taksit kartlar ile kredi kartlarının tabi olacağı kuralları 

düzenleyen ve Kronospan ile Bankalar arasında akdedilmiş olan sözleşmelerdir.  

ÜYE İŞYERİ ÜRÜNLERİ: Banka ve/veya Kronospan tarafından BAYİ’ye verilen veya ileride 

verilebilecek POS, ŞİFRE KLAVYESİ, SANAL POS gibi kart kabulünü sağlayan tüm cihaz ve 

sistemleri anlamına gelir.  
 

 

 



KRONOSPAN İŞLEM ÖZETİ (SLİP) : Fiziksel POS cihazları tarafından üretilen Fiziksel POS 

işlemlerinde Fiziksel POS cihazlarının ürettiği slip anlamına gelir. 
GENEL ORAN KAMPANYASI: Şartları Kronospan tarafından belirlenecek ve İnternet sitesinde 

ilgili Bayi bölümünde ilan edilecek belirli kredi kartı, taksit alternatifleri ve avantajları komisyon 

oranlarını içerir. 

KRONOSPAN ALTYAPISI KULLANIM BEDELİ (HİZMET BEDELİ) : Üye Bayi’nin Kronospan 

sistemini kullanması karşılığında BAYİ POS’larıyla yapmış olduğu tahsilatlardan doğan alacağını 

nakden iade istemesi durumunda hesaplanacak Kronospan sisteminin kullanımına ilişkin 

hizmet bedelini ifade eder. 

KOMİSYON DESTEĞİ: Kronospan ÜYE BAYİ ‘ye Kredi Kartı işlemleri üzerinden ödeyebileceği 

banka işlem komisyonu destek bedellerini ifade eder. 

 
IV. ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

A. GENEL HÜKÜMLER 
 

1. Bayi POS esasen bir ödeme şekli olup; bu ödeme şekli, ÜYE BAYİ’nin BAYİ POS vasıtasıyla 

müşterilerine ait kredi kartından yapacağı tahsilatların bu sözleşme çerçevesinden 

doğrudan Kronospan banka hesaplarına geçmesi ÜYE BAYİ’nin karşılığında ürün/hizmet 

alımı esasına dayanır. 

2. Kronospan POS’larıyla yapacağı satışlardan doğan tahsilatlarını ÜYE BAYİ’nin cari hesabına 

kaydederek, ÜYE BAYİ’ye borçlanır. Bahsi geçen tutar ÜYE BAYİ ile yapılan sözleşmelerin 

kapatılmasında kullanılacaktır. ÜYE BAYİ, Kronospan nezdindeki cari hesabı henüz alacak 
bakiyesi vermeden, ileride doğacak alacaklarına mahsuben mal verilmesi talebinde 

bulunamaz. 

3. ÜYE BAYİ tarafından kendisine Kronospan’a ait POS’lar ile yapılan işlemlerden dolayı 

Kronospan tarafından tahsil edilen tutarlar başkaca hiçbir belge yada anlaşmaya gerek 

olmaksızın ÜYE BAYİ’nin Kronospan’a olan borçlarından mahsup edilmek yada takip eden 

mal alımlarında peşin ödeme olarak kullanılmak üzere gayrikabili rücu olarak temlik edilmiş 

sayılır. ÜYE BAYİ bu sözleşme ile Kronospan’a temlik ettiği tahsilat tutarlarını mal 

alımlarından kaynaklanan ve kaynaklanacak borçlarına mahsup edilmesini kabul eder. 

4. Verilen şifrelerin güvenliği ÜYE BAYİ sorumluluğundadır. Bu şifre girilerek yapılan tüm 
işlemlerden ÜYE BAYİ ve ortakları müteselsilen sorumludur. ÜYE BAYİ sözleşme süresince 

ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesini takiben 1 (bir) yıl süre içerisinde 

Kronospan sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara 

vermeyeceğini taahhüt eder. Elektronik ortamda ÜYE BAYİ kendisine verilen şifre ile 

yapacağı işlemelerde Onay butonuna basmakla verdiği siparişin ve bilgilerin doğru, gerçek 

ve serbest iradesini yansıttığını onay ve beyan etmiş olur. 

5. Kronospan hiçbir sebep göstermeksizin bu sözleşme süresince herhangi bir anda ÜYE 

BAYİ’nin üyeliğini kısmen yada tamamen durdurmak, askıya almak ve reddetmek haklarına 

sahiptir.  

6. Kronospan herhangi bir zamanda Bayi Pos sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya 
alabilir veya tamamen durdurabilir. Bankalar yada satış işlemlerinin yapıldığı POS’lar 

arasında iletişimi sağlayan koşullarda bir değişiklik, arıza yada yoğunluk vs. gibi bir sebeple 

yaşanacak sorunlardan ve sistemin işlememesinden dolayı Kronospan, Kronospan 

üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

7. KRONOSPAN ÖDEME sistemi ile Kronospan’ın anlaşmalı bankalar ile yapmış ve yapacak 

olduğu avantajlı taksit imkânlarından ÜYE BAYİ’nin kendi müşterilerini faydalandırması 

ve/veya belirli ürün gruplarında kredi kartı komisyon desteği sağlayarak karşılıklı ticaretin 

canlandırılması amaçlandırılmaktadır.  

8. POS’lar 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 yada iade edilmeyeceği anlamına 

gelmemektedir. Kronospan alınan otorizasyonun ileride herhangi bir sebeple banka 

tarafından geri alınmasından dolayı sorumlu tutulamaz. 



9. BAYİ ÜYE İŞYERİ ÜRÜNLERİ’ni Kullanım Kılavuzlarında tarif edildiği şekilde ve/veya 

BANKA’nın yetkili elemanları ve/veya BANKA’nın yetkilendireceği bir kuruluşun yetkili 
elemanları aracılığıyla verdiği eğitime uygun olarak kullanmak zorunda olduklarını, ÜYE 

İŞYERİ BAYİ’lerin bu konuya uyumu ile ilgili her türlü tedbirleri alarak gerekli uyarıları 

yapacağını kabul eder. 

 

V. KRONOSPANIN YETKİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
1. Kronospan, ÜYE BAYİ’nin iş bu sözleşmede öngörülen amaçlarla hizmetine açılmasını 

sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak sistemin çalışmasını sağlar. 

2. Kronospan, iş bu sözleşmenin imzalanmasından sonra KRONOSPAN ÖDEME Sistemine giriş 

için ÜYE BAYİ’ye gerekli kullanıcı adı ve şifreleri sağlamakla yükümlüdür.  
3. Kronospan, kendi takdirine bağlı olarak önceden hiçbir bildirimde bulunmaksızın ÜYE 

BAYİ’ye bu hizmeti vermekten sakınabilir, ÜYE BAYİ’yi bu sistem dışına çıkarabilir. Bu 

durumda ÜYE BAYİ, Kronospan dan hiçbir isim altında hiçbir zarar ve sair talebinde 

bulunamaz. 

4. ÜYE BAYİ, son tüketicinin kartını internet ve KRONOSPAN ÖDEME sistemi aracılığıyla 

Kronospan POS’unda kullanacağını, son tüketiciye duyurmakla yükümlüdür. Bu işlem 

aracılığıyla oluşabilecek kart bilgisi çalınma veya bu tip işlemlerden Kronospan sorumlu 

değildir. 

 

 

Firma Unvanı ve Kaşesi 

 

 

Yetkili İmza veya İmzalar 

 

 

Ekler;  

Bayi İmza Sirküleri (şirketin son imza sirküleri örneği) 

Kimlik Fotokopisi 

Mail adres 

 

 

 

Saygılarımıza. 
KRONOSPAN ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 


