ACENTA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
OPTİMUM LOJİSTİK VE TİCARET A.Ş
Adres: Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No:4 D:48 Ataşehir / İstanbul
Kozyatağı VD - 6440663002
(Bundan böyle “PLATFORM” olarak anılacaktır.)
ACENTA
Acenta Adres:
Acenta Vergi Dairesi :
Acenta Vergi No :
(Bundan böyle “ACENTA” olarak anılacaktır.)
“PLATFORM” VE “ACENTA” nin beraber bahsedileceği durumlarda bundan sonra “TARAFLAR” olarak
anılacaktır.
2. TANIMLAR

Platform: Müşteri , Acenta , Taşıma İşleri Organizatörü ve Nakliyecinin Taşımacılık işlerine aracılık
eden “nakliyefinans.com” internet portalı.
Nakliyefinans.com : Platform’un hizmetlerine uzaktan erişimi sağlayan internet sitesi.
Acenta: H1 yetki belgesine sahip , ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında
komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. kişilik veya şahıs.
Müşteri : Eşyasını / Yükünü Taşıtmak ( Göndermek) isteyen Tüzel kişilik veya şahıs.
Nakliyeci: 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen yetki belgelerinden
en az birine sahip olan Taşımacı
Taşıma İşleri Organizatörü: Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine göre, eşya taşımacılığı
alanında yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası anlaşmalara uygun olmak şartıyla,
eşya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren yabancı plakalı taşıtların imkan, kabiliyet ve kapasiteleri ile
gerektiğinde diğer taşıma türlerinden de yararlanarak veya bunları kullanarak kombine taşımacılık dahil
kendi nam ve hesabına eşya taşıması yaptırarak taşıma faturası düzenleyen gerçek ve tüzel kişilere
Taşıma İşleri Organizatörü denir.
3. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşme “PLATFORM” un internet üzerinden aracılık yapmış olduğu taşımacılık hizmetlerinin
“ACENTA” tarafından kullanılmasının hukuki hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesinden ibarettir.
4. ACENTA NİN SORUMLULUKLARI

1.1. “ACENTA” , “PLATFORM” un aracılık yaptığı hizmetlerinden faydalanacak yeni müşteri
kazandırma çalışmaları yapar.
1.2. “ACENTA, “PLATFORM” üzerinden yapacağı tüm işlemleri ve bilgileri doğru bir şekilde
MÜŞTERİ VE NAKLİYECİ adına yükler, düzenler, günceller ve yüklenen bilgileri kontrol eder.
1.3. “ACENTA, “PLATFORM” imkanlarını kullanarak taşımacılık hizmeti almak isteyen müşterilerine,
zamanında ve talep edilen özelliklerde taşımacılık hizmeti için, en uygun maliyete ve kalitede
araç tedariği sağlar.
1.4. “ACENTA, “PLATFORM” üzerinden yapılan taşımaların resmi evraklarını PLATFORMUN iş bu
sözleşmede belirtilen adresine haftalık olarak kargo yolu ile gönderir yada gönderilmesini
sağlar. Gönderi masrafları ACENTA ya veya evrakı gönderen şahıs yada Tüzel kişiliğe aittir.
1.5. “ACENTA, “PLATFORM” üzerinden yapılan taşımaların hizmet alış ve satış faturaları arasında
MAKUL bir kar kazandıracak şekilde alış ve satış fiyatlarını tesis eder. (Makul kar’ın tanımı
hizmet Alış ve satış arasındaki %15-20 farkdır.)
1.6. ACENTA, PLATFORM’un aracılık yaptığı taşımacılık işleri hizmetinin bedelinin PLATFORMA üye
ve taşıma’yı organize eden “Taşıma İşleri Organizatörü” ne , Müşteri tarafından ödenmesine
ve tahsilatının yapılmasında “Taşıma İşleri Organizatörü”ne destek ve yardımcı olur.
1.7. “ACENTA, Müşterisine tedarik ettiği araçların emniyeti suiistimal ve hırsızlık riskine karşı tüm
kontrollerini sağlar, riskli nakliyeci ve sürücülere iş vermez. İlk defa çalışılacak Sürücü ve
Nakliyecin sözlü ve yazılı olarak referans kontrollerini yapar.
1.8. “ACENTA” , HER TAŞIMA için aşağıdaki evrakları işi vermeden önce kontrol eder, karşılaştırır,
dijital ortamda kopyalar, arşivler ve her iş için PLATFORM’a yükler.
1.8.1. “Yetki belgesi, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Ruhsat , SRC “fotokopileri veya dijital kopyaları
1.8.2. Taşıt kartı ile Nakliyeci faturasının karşılaştırılması. Her iki evrakında birbiri ile aynı
bilgilere sahip olduğunun teyit edilmesi.
1.9. “ACENTA” , “PLATFORM” un ACENTAYA bildirdiği Taşımacı Mali Mesuliyet sigortasında
belirtilen koşullara, risk teminatlarına ve limitlere tam uyum sağlayacak şekilde araç tedarik
ve evrak işlemlerini yerine getirir. Taşımacı Mali Mesuliyet sigorta limitini aşan taşımalar için
“PLATFORM” dan yazılı onay alır ve ilave sigorta yaptırır.
1.10.
“ACENTA”, tedarik ettiği araçlardan birisi veya birkaçının emniyeti suiistimal kaynaklı
çalınması durumunda Madde 1.4 de belirtilen evrakların ve/veya Taşıyıcı Mali Mesuliyet
sigortasında belirtilen gerekli evrakların “”PLATFORM in sigorta firmasına ibraz edilememesi
durumunda, , PLATFORM’a yansıtılacak her türlü zararın ACENTA tarafından karşılanacağını
peşinen kabul ve taahhüt eder.

4. “PLATFORM” İN SORUMLULUKLARI
4.1. “PLATFORM” , “ACENTA” Tarafından tedarik edilen NAKLİYECİ’ lerin taşımacılık faturalarının
ödemelerinin PLATFORMA üye “Taşıma İşleri Organizatörü” tarafından zamanında ve eksiksiz
yapılmasına aracılık yapar. (Teslim evrakı görüntüsünü “PLATFORM”’a yüklemeyen
taşımaların ödemeleri yapılmaz, Nakliyeci ödemeleri her hafta evrakı tamamlanmış iş emirleri
için Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri yapılır)
4.2. “PLATFORM” her ayın ilk haftası bir önceki ayın taşımalarından hak ettiği kazancı Madde-5 da
belirtildiği koşullarda öder.

5. ACENTA HAKEDİŞ ÖDEMESİ
5.1. “ACENTA” , “PLATFORM” üzerinden müşteriye sağlamış olduğu araç tedarik hizmeti
kapsamında KDV hariç araç tedarik maliyeti ve satış fiyatı gelileri arasındaki farkın %20 (

Yüzde yirmi) sini hak eder. ( Örnek hesaplama : Hizmet Alış Faturası = 1000TL+KDV , Hizmet

Satış Faturası : 1200 TL + KDV , Fark = 1200TL-1000TL=200 TL , Acenta Hakediş bedeli =
200TL x %20 = 40 TL +KDV )
5.2. “ACENTA” Hak ediş ödemeleri AY’lık periyodlarda yapılır. Hakediş hesaplarına konu veri ve
bilgilerde PLATFORM’un veri tabanı ve kayıtları esas alınır.
5.3. “PLATFORM” her ayın ilk 8 günü içerisinde Madde 6.1 de tarif edilen koşullarda BİR ÖNCEKİ
AY yapılan taşımalardan hakkedişini keseceği komisyon faturası karşılığında ” Banka havalesi
yolu ile “ACENTA” ye öder.

6. SORUMLULUKLARIN DEVRİ
ACENTA, “PLATFORM” üzerinden yapacağı işlerin ticari ve hukuki sorumluluklarını kısmen veya
tamamen üçüncü şahıslara veya tüzel kişilere devredemez.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme sözleşmenin imza tarihinden itibaren 1 ( Bir ) yıl geçerlidir ve taraflar birbirine 30 gün
öncesinden yazılı olarak bildirmek şartı ile haklı ve geçerli bir sebep göstermeksizin taraflarca fesih
edilebilir.

8. GİZLİLİK
Taraflar, iş ortaklığı ile ilgili birbirlerine vermiş olduğu her türlü bilgiyi “ticari sır“ olarak kabul ederek,
hiçbir şekilde üçüncü şahıslara ifşa edemez, bir başka kimseye aktaramaz, ticari veya başka amaçlar ile
kullanamaz, başkasına devredemez. Taraflar birbirinden almış olduğu her türlü bilgiyi, gizli tutmakla
yükümlüdür.
9. İHTİLAFLARIN HALLİ
Bu sözleşme nedeniyle doğacak uyuşmazlıkların hallinde, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra
Müdürlükleri'nin yetkisi peşinen kabul edilmiştir. Bu madde ile ilgili çıkacak uyuşmazlıkların halinde dahi
aynı merciler yetkilidir.
10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
İşbu sözleşmeye ilişkin tarafların mutakabatı ile sağlanmış her türlü değişiklik yazılı olarak yapılır ve
fiilen oluşan sözleşmeye aykırı uygulamalara tarafların birbirine itiraz etmemiş olması, sözleşmenin bazı
hükümlerinin zımnen değiştiğinin kabulü anlamına gelmez.
11. SÖZLEŞMENİN ÜSTÜNLÜĞÜ
Bu sözleşme taraflar arasında önceden aktedilmiş yazılı veya şifahi her türlü sözleşmeyi ilga ederek
taraflar arasındaki ilişkiyi düzenleyen yegane sözleşme olarak tanınmıştır.
12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflarca usulüne uygun olarak tutulan ve yasaya uygun olarak tasdiklenen ticari defter ve kayıtlar,
işin yapımına ilişkin düzenlenen gözlem raporları ile taraflar arasındaki yazışmalar HMK’nın ilgili
maddeleri gereğince, taraflarca tek taraflı delil olarak kabul edilmiştir.
13. MUHTELİF HÜKÜMLER
İşbu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin veya birkaçının kanun ya da mahkeme kararı ile ya
da tarafların karşılıklı anlaşmasına dayalı olarak geçersiz kılınması halinde Sözleşmenin diğer hükümleri
ve ekleri geçerliliğini yitirmeyecektir.
Tarafların iş bu sözleşmede yer alan haklarının/yetkilerinin bir kısmının veya tamamının kullanılmaması,
geç kullanılması hiç bir şekilde tarafların bu haklarından/yetkilerinden açık veya örtülü, geçici veya
daimi olarak diğeri lehine feragat ettiği veya Sözleşmenin tadil edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu
Sözleşmede öngörülen haklar, şartlar ve hukuki çareler birbirlerine ilaveten ihdas olunmuş olup, gerek
Sözleşmede yer alan diğer hakları gerekse yasalarca tanınan hakları ve hukuki çareleri ortadan
kaldırmazlar.

14. YÜRÜRLÜK VE NÜSHALAR
İşbu sözleşme imzası anında yürürlüğe girmek üzere bu madde dahil 14 ( On dört) madde, iki (2) asıl
nüshadan müteşekkil olarak 01/01/2021 tarihinde tanzim, imza ve teati olunmuş ve sözleşme asılları
muhafaza edilmek üzere taraflara tevdi edilmiştir.

EKLER
EK 1 : Tarafların imza Sirküleri
EK3 : H1 Yetki Belgesi
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