
TEDARİKÇİ SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR  
 
İşbu Sözleşme bir tarafta,  

1.1 Ebulula Mardin Caddesi No:16 Maya Meridyen İş Merkezi Kat:2 Akatlar 34335 Beşiktaş İstanbul 
adresinde faaliyet gösteren Beşiktaş Vergi Dairesi’ne 613 086 63 43 vergi numarası ile kayıtlı 
Medforum Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (aşağıda “Medforum” olarak anılacaktır) 
 
ile diğer tarafta,  
 

1.2   [●] adresinde faaliyet gösteren, [●] (Aşağıda “Satıcı” olarak anılacaktır) 
 
arasında, tarafların karşılıklı hür ve özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri müzakereler sonrasında 

aşağıdaki kayıt ve şartlar altında anlaşmaya varmaları üzerine [●] tarihinde imzalanmıştır.  

Medforum ve Satıcı bundan sonra münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak 
anılacaktır. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Medforum’a ait ortak satınalma ERP (enterprise resource 
planning/kurumsal kaynak planlaması) yazılımına (‘Sistem’) üye olan ve Ek-A’da gösterilen 
hastane ve diğer sağlık hizmet sunucularına ("Alıcı Kurumlar"), Satıcı tarafından Ek-1’de yer alan 
listede özellikleri ve fiyatları belirtilen ürün ve malzemelerin  (“Malzemeler”) Sistem ile satılması 
amacıyla Alıcı Kurumlar ve Satıcı’nın Sistem üyesi olmak suretiyle bir araya gelmesi doğrultusunda 
Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 

3. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ  

Bu Sözleşme, [●] tarihinden itibaren başlamak ve [●] tarihine kadar geçerli olmak üzere 
akdedilmiştir. İşbu Sözleşme sona erme tarihinden 30 (otuz) gün öncesinde Sözleşme’nin devam 
etmeyeceği yönünde Taraflardan biri tarafından diğer tarafa yazılı bir fesih bildirimi yapılmadığı 
sürece fiyat hariç aynı şartlarla ve birer yıllık sürelerle yenilenmiş sayılacaktır.  

4. MEDFORUM’UN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1 Medforum’un medikal ve medikal olmayan malzemelerin ve ürünlerin en uygun özellikte ve en 
uygun fiyatlar ile tedarik edilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda menfaati örtüşen 
tarafları bir araya getirmek konusunda hatırı sayılır uzmanlığı ve teknik bilgisi bulunmaktadır. 
Medforum sahip olduğu bu deneyim ve teknik bilgileri Sistem ile alıcı ve satıcılara sunmaktadır.  

4.2 Medforum Sistem’e üye olan Alıcı Kurumlar ve/veya Satıcı’nın yasal temsilcisi, acentesi, 
müstahdemi, çalışanı değildir.  

4.3 Medforum Sistem’in faaliyeti ile ilgili mevzuatlar bakımından aranan tüm nitelikleri taşımakta ve 
sair yasal yükümlülükleri yerine getirmektedir.  

4.4 İşbu Sözleşme’nin Ek-A’da gösterilen Alıcı Kurumlar Sözleşme imza tarihi itibariyle Sistem ile satın 
alım yapan kurumlardır. Ek-A’da gösterilen kurumların Sistem üyeliklerinin sona ermesi veya Ek-



A’ya yeni Alıcı Kurumlar eklenmesi halinde Medforum Satıcı’yı derhal bilgilendirecek; Ek-A’nın 
güncel halini elektronik posta yoluyla düzenli olarak Satıcı’ya iletecektir.  

4.5 Medforum, Alıcı Kurumlar’ın talepleri doğrultusunda Satıcı’nın ürünlerine içerik olarak aynı ve 
aynı şartlar altında aynı sonucu veren ürünlerin satışı için bile olsa başka bir firma ile sözleşme 
imzalayabilecektir.  

4.6 Medforum Satıcı’ya ait ürünlerin niteliği, ayıptan ari olup olmadığı ve Sistem’de beyan edilen 
özellikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin Alıcı Kurumlar’a hiçbir beyan ve taahhütte bulunmadığı gibi 
Satıcı’ya da Alıcı Kurumlar’ın ödeme gücü ile ilgili bir taahhütte bulunmamaktadır. Keza, 
Medforum alım-satımda taraf olan Alıcı Kurumlar’ın bu süreci bozmayacağı, sözleşmeden 
dönmeyeceği, cayma hakkını kullanılmayacağına yönelik olarak Satıcı’ya her hangi bir taahhütte 
bulunmamaktadır.   

5. SATICI’NIN BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1 Satıcı işbu Sözleşme’nin konusu ve eklerinde bahsi geçen tüm taahhütlerini ve yükümlülüklerini 
yetkin ve tecrübeli bir ticaret erbabı olarak yerine getirebilmek için gerekli olan donanım, vasıf ve 
finansal güce sahip olduğunu beyan eder. 

5.2 Satıcı, Medforum’un Alıcı Kurumlar adına pazarlık yapma hak ve yetkisi olduğunu beyan ve kabul 
eder.  
 

5.3 Satıcı Sistem kanalı ile bir araya geldiği Alıcı Kurumlar’a Ek-1’de belirtilen ürün ve malzemeleri 
yine Ek-1’de belirtilen fiyatlar ile temin edeceğini; her türlü ürün ve malzeme değişimini, 
yenilenecek fiyatlarla birlikte Medforum bilgisi ve onayı dahilinde güncelleyeceğini beyan ve 
kabul eder.  

 
5.4 Satıcı, Ek-1’de belirtilen ürün ve malzeme fiyatlarının nakit ödemeler için geçerli olduğunu; vadeli 

alımlarda vade farkı için Sistem’de günün şartlarına uygun ve Taraflar’ın mutabık kaldığı finansal 
yük hesabının yapılarak fiyatlama yapılacağını beyan ve kabul eder. 

 
5.5 Satıcı, Ek-1’de belirtilen ürün ve malzemelerin fiyatlamasında Alıcı Kurum’un adresine teslim 

edilecek ürün ve malzemelerin lojistik hizmet bedelinin de dahil olduğunu; sipariş onayı 
sonrasında ürün ve malzeme sevkiyatının takibine yönelik bilgileri Sistem’e entegre ederek  
lojistik bilgilerin Sistem’den takibine imkan tanıyacağını beyan ve kabul eder. 

5.6 Satıcı Ek-1’de beyan ettiği fiyatların piyasadaki emsallerine göre en uygun fiyat olduğunu, işbu 
Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca Sistem’a üye olan Alıcı Kurumlar’a Sistem haricinde başka 
kanallar ile bu fiyattan daha düşük/avantajlı bir fiyat sunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt 
eder. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına Satıcı, Alıcı Kurumlar ile Sistem’den yapılacak  
alım-satım haricinde alım-satım sözleşmesi akdettiği anda Medforum’un hizmet bedeline hak 
kazanacağını kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu Sözleşme Madde 8 hükümleri saklıdır. 

5.7 Satıcı, işbu Sözleşme’nin süresi boyunca Alıcı Kurumlar’a yapılan her bir satış için Medforum’a  
Satıcı’nın Alıcı Kurumlar için Sistem’de onayladığı siparişlerde yer alan ürün ve malzemelerin net 
alım fiyatıyla komisyon yüzdelerinin çarpımı sonucu belirlenen  hizmet bedelini ödemeyi kabul 
eder.  
 

5.8 Hizmet bedelinin belirlenmesinde esas, Alıcı Kurum tarafından girilen satın alma siparişlerinin 
Satıcı tarafından onaylanmasıdır.  İlgili ay içinde Satıcı’nın Alıcı Kurumlar için Sistem’de onayladığı 
tüm siparişlerde yer alan ürün ve malzemelerin net alım fiyatıyla komisyon yüzdelerinin çarpımı 



sonucu belirlenen hizmet bedeli Medforum faturası karşılığında Alıcı Kurum’un ödeme vadesine 
paralel olarak Satıcı tarafından Medforum’a ödenir. Medforum banka hesap bilgileri işbu 

Sözleşme Ek-2 kapsamında yer almaktadır. 

5.9 Satıcı, bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına göre Medforum tarafından hak kazanılacak hizmet 
bedelinin takip ve doğrulanması amacı ile Medforum’un mesai saatleri için Satıcı’nın Alıcı 
Kurumlar’a ait satış kayıtlarına makul surette erişimini sağlayacağını, bu amaca hizmet eden tüm 
kayıtlarını şeffaf bir şekilde ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Sistem üzerinden 
gerçekleştirdiği tüm satışlara ilişkin irsaliyeli faturanın bir kopyasını, sipariş onay numarası ile 
ilişkilendirerek pdf formatında info@medforum.com.tr uzantılı e-mail adresine göndermekle 
yükümlüdür. İşbu yükümlülüğe aykırı hareket ettiği takdirde Medforum tazmin haklarını saklı 
tutmak kaydıyla Sözleşme’yi tek taraflı ve derhal feshedebilir. 

5.10 Satıcı aşağıda sayılanlarla ilgili olarak Medforum’a herhangi bir hizmet bedeli ödemeyecektir:  
 
(1) Ek A’da gösterilmeyen ve/veya işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca Sistem’e üye 

olduğu tespit edilmeyen bir şahsa veya kuruma satış;  
(2) İşbu Sözleşme’nin süresinden sonra gerçekleşen satış.  

5.11 Satıcı, verilen siparişleri 8 iş saati içerisinde Sistem üzerinden onaylamadığı takdirde, 
Medforum’un bu siparişleri iptal etme veya bir başka tedarikçiye yönlendirme hakkına sahip 
olduğunu beyan ve kabul eder. 
 

5.12 Satıcı, Medforum’un dilediği satıcıya dilediği ödeme koşullarını sunma yetkisi olduğunu, 
Medforum’un bildirdiği ödeme koşulları nedeniyle, Alıcı Kurumlar ile satım sözleşmesi 
akdedemediği iddiasında bulunmayacağını, yine bu neden ile Medforum’dan ücret, kar kaybı, 
tazminat vs. hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

6. SÖZLEŞME’NİN DEVREDİLMEZLİĞİ  

Satıcı, bu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Medforum’un yazılı ön onayı 
olmaksızın hiç bir şekilde üçüncü gerçek ve/veya tüzel şahıslara devredemez. 

7. SÖZLEŞME’NİN FESHİ 

Aşağıda yazılı haller Medforum açısından Sözleşme’nin feshi için haklı sebep teşkil edecektir: 

a. Satıcı’nın iflas etmesi, borç ödemede acze düşmesi, veya konkordato talep etmesi,  

b. İlgili mevzuata, Sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi,  

c. Medforum’un ön yazılı muvafakatini almadan Sözleşme’yi kısmen veya tamamen bir başkasına 
devretmesi, 

d. Medforum’un, Sözleşme Süresi içerisine herhangi bir zamanda 15 (onbeş) gün öncesinden 
Satıcı’ya her hangi bir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın fesih bildiriminde bulunması,  

(Bu durumda Satıcı’nın Medforum’dan herhangi bir tazminat veya ödeme talep etme hakkı 
olmayacaktır.) 

e. Satıcı’nın işbu Sözleşme eklerinde belirtilen ürün ve malzemelerin kalitesi, miktarı, metrajı, 
masurası, gramajı ve/veya markası konularında Medforum veya Alıcı Kurumlar tarafından 
verilecek yazılı bir onay olmaksızın herhangi bir değişiklik yapması, 

mailto:info@medforum.com.tr


(Bu durumda Medforum Sözleşme’yi haklı nedenle derhal feshedilecek ve Satıcı hiçbir ücret ya 
da tazminata hak kazanmayacaktır.)  

f. Satıcı’nın Alıcı Kurumlar ile gerçekleştirdiği alım-satım hakkında Alıcı Kurumlar tarafından 
memnuniyetsizlik, ayıplı ürün teslimi, sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği vs. Sistem’in 
güvenilirliğine ve saygınlığına halel getirebilecek nitelikte şikayet gelmesi.  

(Bu durumda Medforum Sözleşme’yi haklı nedenle derhal feshedecek ve Satıcı hiçbir ücret ya da 
tazminata hak kazanmayacaktır) 

g. Satıcı’nın Ek-A’da bulunan ve/veya işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca Sistem’e üye 
olan Alıcı Kurumlar ile Sistem haricinde alım satım ilişkisine girdiğinin, teklif verdiğini, sözleşme 
imzaladığının tespit edilmesi üzerine Medforum tarafından haklı nedenle derhal fesih 
bildiriminde bulunulması.  

8. CEZAİ ŞART  

8.1 Satıcı Ek-A’da belirtilen veya Ek-A’da belirtilmese dahi Sözleşme’nin yürürlük süresi boyunca 
Sistem’e üye olacak Alıcı Kurumlar’a Sistem haricinde başka kanallar alım satım ilişkisine girmesi, 
Ek-1’de belirlenen veya sonrasında güncellenen fiyattan daha düşük/avantajlı bir fiyat teklifi 
sunması, sözleşme imzalaması, şifahi sözleşme ilişkisi kurması halinde, [●] TL tutarında cezai şartı 
Medforum’un ilk talebi üzerine, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

8.2 İşbu cezai şart hükmü, bağımsız bir garanti taahhüdü niteliğinde olup Satıcı’yı, Sözleşme’den 
kaynaklanan diğer yükümlülüklerinden kurtarmaz. 

8.3 Satıcı bu maddede düzenlenen cezai şartı Medforum ile müştereken tespit ettiklerini, dolayısıyla 
cezai şartın fahiş olduğu iddiasında bulunarak cezai şartın tenzil veya tenkisini veya iptalini talep 
etmeyeceğini beyan ve kabul eder.  

9. GİZLİLİK VE SATICI’NIN TAAHHÜTLERİ  

9.1 Medforum’un işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak sağladığı tüm Alıcı Kurumlar bilgileri, pazarlama 
stratejileri, alım bilgileri, promosyon malzemeleri, alım formları, Sistem’e ilişkin teknik ve sair 
bilgiler ve ilgili materyal ile birlikte Satıcı ile her ne formatta olursa olsun paylaştığı yazılı, sözlü ve 
görsel bilgiler gizlidir ve sahibine özel bilgidir, bunların bir kısmı Medforum’un ticari sırlarını teşkil 
etmektedir. Söz konusu tüm gizli ve özel bilgiler Medforum’un malı olmaya devam edecektir ve 
Satıcı söz konusu gizli bilgileri yalnız Medforum’un ön yazılı onayını almak kaydıyla ifşa 
edebilecektir. Bu Sözleşme’nin her hangi bir suretle sona ermesini takip eden 5 (beş) gün 
içerisinde Satıcı, zilyetliğindeki söz konusu tüm bilgileri ve suretlerini Medforum’a iade edecektir. 
İşbu gizlilik hükmü, Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesini takiben 2 (iki) yıl süre ile 
yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

10. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

10.1 Medforum, Sözleşme’den doğan haklarını ve yükümlülüklerini gerekli gördüğü takdirde Satıcı’nın 
onayına ihtiyaç duymaksızın üçüncü şahıslara devredebilir. 

10.2 İşbu Sözleşme ile ilgili bütün ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Karşılıklı mutabakatla 
çözülemeyen ihtilaflarda Taraflar, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin tek yetkili 
olduğunu peşinen kabul ederler. 



10.3 Taraflar’ın işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak tebligatlar, Taraflar’ın kendisine yapılmış 
kabul edilir. Bu adreslerde meydana gelecek değişiklikler yazılı olarak karşı tarafa bildirilmedikçe, 
yukarıdaki adreslere yapılan tebligatlar ve tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracak şekilde 
geçerli olacaktır. 

10.4 Sözleşme tek nüsha olarak imzalanmış olup orijinal nüsha Medforum’da kalacaktır. Damga vergisi 
Taraflarca eşit oranda yarı yarıya karşılanacaktır. Sözleşme’nin damga vergisinin tamamı 
Medforum tarafından vergi dairesine ödenecek ve ödenen damga vergisinin yarısı ile ilgili olarak 
Medforum Satıcı’ya fatura tanzim edecektir. Satıcı kendi payına düşen damga vergisini 
Medforum’un faturasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde Medforum’a 
ödeyecektir.  

10.5 İşbu Sözleşme [●] tarihinde, tek orijinal nüsha olarak İstanbul’da tanzim ve imza edilmiştir.  

 

Medforum Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. 

 

Satıcı 

[●] 

 

 

 

 

Ekler 

Ek A Alıcı Kurumlar Listesi 

Ek 1 Ürün-malzeme ve fiyat listesi 

Ek 2 Medforum Banka Bilgileri 

Ek 3 
Taraflar’ın faaliyet belgesi, vergi levhası, ticaret sicil gazeteleri ve güncel imza 

sirküleri, elektronik posta adresleri 

 

 


