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Matbaacılar için E-baski.com Kullanım Sözleşmesi 

 

e-baski.com web sayfası içinde veya Firma web sayfası içinde çağrılabilen bir modül halinde çalışan 

e-baski.com -yazı boyunca ‘Sistem’ olarak anılacaktır- bir baskı Pazar yeri olarak hizmet vermektedir. 

Sistem merkez adresi: Kılıçarslan Mh. Adıyaman Sk. No:18/21 Selçuklu/Konya/Türkiye şeklindedir. 

İletişim telefonları: 0533-6910812 ve 0332-3128101, e-posta: info@e-baski.com şeklindedir. 

Matbaa, yayıncı veya ajanslar -yazı boyunca ‘Firma’ olarak anılacaktır- ise bu sistemi müşterisine teklif 

vermek, sipariş kabul etmek, işlerini yönetmek ve/veya bir başka matbaadan teklif almak, bir başka 

matbaaya sipariş vermek üzere (B2C ve B2B amaçlı) kullanmaktadırlar. Firma 

Ünvanı; ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………., 

Adresi: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….., 

İletişim telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………....…, 

e-posta hesabı: …………………………………………………………. Şeklindedir. 

E-baski.com faaliyetlerini bütün üyeleri için ortak olarak icra eder. Ortak bir mekanizma olarak çalışır. 

Firma Yöneticileri e-baski.com sistemine üye olduktan sonra sistemi kendi site amaçlarına ve 

hedeflerine göre şekillendirmek için logolarını koymak, mesajlarını girmek, parametrelerini 

düzeltmekle yükümlüdür. Sistem Yönetimi ücretsiz olarak sadece e-mail ya da telefon desteği 

vermektedir, yerinde destek ücretsiz değildir.   

Sistem bir site içinden çalıştırıldığında Sisteme ait bir bilgi öne çıkarılmayacaktır. Ancak Firma 

Yöneticisi isterse sitesinde e-baski.com imajlarını gösterebilecektir.  

Pazar yerinde ya da B2B teklif vermek firma tasarrufundadır. Pazar yeri ya da B2B teklifler veren 

firmaların yıllık aidatı alınacak komisyonlardan %50 oranında mahsup edilecektir. 

Firma Yöneticileri e-baski.com sistemi hakkında hata oluştuğunu düşündükleri halde e-mail yoluyla 

Sistem yönetimini uyarırlar. Kendisine bir hata hakkında uyarı ulaşmadığı takdirde de Sistem Yöneticisi 

harekete geçerek hataları düzeltebilir.  

Firmalar, Firma Yöneticileri ve kullanıcıları Sistemi sıkıntıya sokacak işlemlerden sorumludurlar. Bu tür 

durumlar söz konusu olduğu takdirde Sistem Yöneticisi Firma Yöneticisini bilgilendirir, bilinçli yapılan 

işlemler cezalandırılır.  

Ücretlendirme zamanı Başlayış Tarihi olarak tanımlanan tarihtir. Kayıt Tarihinden 90 gün sonrasında 

başlar. Ücret tahsilatı kredi kartı ile yapılacak olup hesapta kayıtlı mail adresine hatırlatma mesajı 

gönderilecektir. E-baski.com hatırlatma mesajını takip eden 30 gün içinde ödeme yapmayan siteyi 

kapatma ya da bu siteye ait teklif ekranlarında reklam yayınlama hakkını saklı tutar. 

Sistemin kullanımı ücretlidir ancak üyelik giriş ücreti alınmaz. Site kullanım ücretleri ve tahsilat 

üzerinden alınacak komisyonlar her yıl yeniden belirlenir. Bir firmanın üyelik tarihinden itibaren ilk 90 

günlük kullanımı yıllık ücret dışında sayılacaktır. Firmanın üyelik işlemini tamamlaması için bu 

sözleşmenin iki nüsha yazdırılıp ıslak imzalı biçimde sistem yönetimine gönderilmesi gerekmektedir. 

E-imzalı belgeler ilgili kanun uyarınca ıslak imza yerine geçecektir. Sözleşmesi henüz sistem 

yönetimine ulaşmamış firmalara site işlevlerinin bazıları açılmayacaktır. 

Sistem Yönetimi, 90 günlük deneme zamanında ortaya çıkan hatalardan sorumlu değildir. Ancak 

sistem yönetimi Firma Yöneticisi ile çıkan hataların bertaraf edilmesi için çalışır. Firma Yöneticisi 

Sistemde verilen fiyatları her gün kontrol etmek durumundadır. Bir değişiklik yapıldıktan sonra teklif 
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alınarak tekrar kontrol edilecek ve Sistemin doğru fiyat vermesi için gayret edilecektir. Parametre 

değişikliklerinden dolayı Sistem sorumlu tutulamaz.  

Siteye fiyat almaya gelen ya da sipariş veren ziyaretçiler üye kaydı oldukları zaman bu kayıt tüm 

e-baski.com’a üye olan sitelerde geçerli olacaktır. Üyeler Kişisel Sayfam bölümünde önceki teklifleri 

veya siparişleri hangi siteden aldıklarını görebilmektedirler. 

Firma teklif verirken kendi cari hesaplarında kayıtlı üye ya da firmalara özel indirimler yapabilir. Bu 

indirimler teklifte gösterilir ancak fiyatlara doğrudan yansıtılmayıp siparişte uygulanır. 

Sistem tahsilat yaparken ödeme çeşitlerine göre indirimler yapabilir. Bu indirimler firmalara 

yansıtılmaz. Ancak bir kampanya kapsamında indirim yapılması gündeme gelirse, firmaların katılımı 

söz konusu olduğunda indirimlerin tamamı ya da bir kısmı firmalara yansıtılabilir. 

Firma Yöneticisi onay verirse Sistem bir firmayı e-baski.com referansları arasında gösterecektir. 

Sistem Yöneticisi sisteme ve e-baski.com sitelerine dair yenilikler ve hata düzeltmeleri hakkında mail 

yoluyla bilgilendirme yapabilir. E-baski.com, kendi siteleri dışında herhangi bir site hakkında e-mail 

veya mesaj göndermemeyi taahhüt eder.  

Sözleşme Tarihi:  …/…/20… 

 

e-baski.com Adına 

 

Genel Müdür 

Kaşe - İmza 

 

Firma Adına 

İsim 

Unvan 

Kaşe - İmza 

 


