BAYİ B2B ve CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR
A)Bir tarafta; Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı TİMKO sokak L Blok No:20/8
Yenimahalle/ANKARA
adresinde ticari faaliyetlerini sürdüren
GİZATEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC. A.Ş. Bundan böyle bu
sözleşmede kısaca “SATICI” olarak anılacaktır.
B)Diğer tarafta;
Firma Unvanı

:

Adresi
Telefon/Faks numarası
Vergi Dairesi ve Vergi No
Ticaret Sicil numarası

:
:
:
:

Bundan böyle bu Sözleşmede kısaca “BAYİ” olarak anılacaktır.
Taraflar yukarıdaki bilgilerde değişiklik olduğunda değişiklik hususunu diğer tarafa derhal veya en geç 5 gün içinde
yazılı olarak bildirmek zorundadır. .
MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
SATICI ve BAYİ aralarında; Doğrudan talep ile veya İnternet üzerinden bayilere online olarak ürün satışı yapılan
SATICI İNTERNET adresine üyelik sisteminde elektronik ortamda alış/veriş kolaylıkları,
mal ve hizmet alacakları ile, mal ve hizmet borçları ve finansal işlemler için çeşitli ödeme seçeneklerinden
faydalanılarak cari hesap işleyişi hakkında aşağıdaki hükümler çerçevesinde bayilik ve cari hesap sözleşmesi tanzim
edilmiştir.
MADDE 3- SÖZLEŞME TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. Bayi kendisi tarafından doldurulacak kayıt formunun ve vereceği her türlü bilginin doğru olduğunu, bu bilgilerin
hatalı veya noksan olmasından dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve söz
konusu durumlarda Bayilik üyeliğinin SATICI. tarafından tek taraflı olarak derhal sona erdirileceğini,
2.SATICI. dilerse siparişi iptal edilmiş kabul ederek bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararları BAYİ’ den talep
edebilecektir.
3. BAYİ kendisine verilen şifreyi SATICI İNTERNET adresini kullanarak, başladığı andan itibaren derhal
değiştirerek, erişimle ilgili sorumluluğun kendisine ait olacağını,
4. Verilen siparişlerde SATICI ’in belirleyeceği kredi limitleri dahilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem
yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı ile yapılan işlemlerden dolayı yaşanabilecek kredi kartı itirazları ve
iptallerinden dolayı SATICI ’in uğrayacağı zararların tazmin edileceğini,
5. Sisteme tanımladığı Kullanıcı ve kullanıcıların yapacağı tüm işlemlerden kayıtsız şartsız sorumlu olacağını,
6. Servis kullanımı esnasında Bayi’den kaynaklanan bir sebeple kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese
iletilecek mesaj ve bilgilerden SATICI’ nin sorumlu olmayacağını,
7. SATICI’ nin izni olmadan bu servislerde doğrudan yada dolaylı olarak hiçbir surette reklam yapmamayı, herhangi
bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı taahhüt eder,
8. SATICI İNTERNET adresinde sunulan hizmetlere SATICI tarafından müsaade edilen konular dışında yazılımı
bozucu ve ya değiştirici hiçbir faaliyet içerisinde olmayacağını ve doğabilecek bütün zararın kendisinden tazmin
edileceğini,
9. BAYİ diğer kullanıcıların şifrelerini almayacağını, o şifrelerle elde ettiği bilgileri deşifre etmeyeceğini ve tehdit
amaçlı kullanmayacağını,
10. BAYİ bu SÖZLEŞMEYE göre temin edeceği ürünleri ; yalnız kendi hesabına ve rizikosu kendisine ait olmak
üzere satışa yetkili olup, SATICI namına herhangi bir taahhüde girmek ve/veya hukuki işlem yapmak yetkisine
sahip değildir. Bu nedenle BAYİ, SATICI’ ın vekili acentası ve/veya ticari mümessili olmayıp tamamen kendi nam
ve hesabına hareket eder. BAYİ, SATICI’ nın yazılı izni olmaksızın onun adını, adresini telefon numarasını ,
amblem ve logolarını kullanamaz.
11. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar
göndermeyeceğini, 5, 6 ve 7. maddelerin ihlali halinde sözleşmenin derhal ve tek taraflı olarak SATICI tarafından
feshedileceğini ve üyeliğinin iptal edileceğini Kabul ve Taahhüt eder.
İmza/ Kaşe

imza

MADDE 4- YETKİLER
1. SATICI, SATICI İNTERNETİ üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim
şeklini ve şartını belirlemeye ve değiştirmeye SATICI. yetkilidir. SATICI. yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş
girildikten sonra da yapabilir, bu durumda SATICI. sipariş iptali seçeneğini kullanacaktır. Sistem üzerinden
yapılacak satışların tamamı SATICI. ‘nin stok yapısı ile sınırlıdır. SATICI. siparişi aldıktan sonra bu siparişin iptal
edilmesi halinde Bayi’ nin ödemiş olduğu tutarı cari hesabına iade eder. ,Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek
sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili SATICIYA tek taraflı olarak herhangi bir kredi kartı
kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.
2. SATICI, SATICI İNTERNET sitesinin çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü
olmaksızın bir süreyle sınırlı olarak veya durdurulabilir. Sistemin geçici bir süre için veya tamamen durmasından
dolayı bayi üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan SATICI. hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaktır.
3. SATICI, sistem üzerinden almış olduğu siparişleri kendi belirleyeceği kargo veya diğer taşıma araçları ile Bayiye
ulaştırabilir.
4. SATICI, mevcut kredi limitleri yeterli olduğu halde ve kredi kartı limiti onaylamasına rağmen istediği taktirde
sebep göstermeksizin Bayinin alış-veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.
5. SATICI İNTERNET üzerinde yapacağı satışları kendi adına veya başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu
durumda geçiş yapılan web sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden SATICI. sorumlu olmayacaktır.
6. İş bu sözleşme Bayi tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıp SATICIYA
gönderildikten sonra ‘Yönetici Kullanıcı Adı’ ve geçici şifre Bayi’ ye gönderilecektir. SATICI. bu sözleşmeyi henüz
imzalamış veya daha önceden imzalamış olup şifreyi kullanmaya başlamış olan Bayilerin yeni bir şifreye sahip
olmalarını yada şifrelerini kullanmalarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.
7. SATICI. Bayilerin sisteme girmiş olduğu kişisel içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli
iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.
8. SATICI. SATICI İNTERNET servislerinin; servis kalitesi, doğru hatasız, güvenli, zamanında kullanımı, bu
konulardaki beklentileri taahhüt etmediği gibi, güvenilir sonuçlar hususunda doğabilecek aksaklıklardan sorumlu
değildir.
9. SATICI. . Mevcut ihtiyaçlarına göre bu kotaları artırma veya eksiltme hakkına sahiptir. üyelerinin dosyalarının
saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir, Ortamda bulunacak dosyaların saklanması,
silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı SATICI. sorumlu değildir.
10. SATICI. gerekli gördüğü takdirde, Mevcut ihtiyaçlarına göre bu kotaları artırma veya eksiltme hakkına sahiptir.
üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri
de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkına sahiptir.
MADDE 5- ÜRÜN TESLİMATI :
SATICI teslimatı kendi araçları ile yapabileceği gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci
firma ile yapma hakkına sahiptir. sistemin üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sıralamasına uyarak, mevcut stok
yapısına göre kendi belirleyeceği dağıtım yöntemini kullanarak BAYİ’ye teslim eder. Ürün teslimatı BAYİ’nin
seçeneğine göre başka bir kargo şirketi ile veya SATICI ’in anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile yapıldığı taktirde
taşıma koşulları SATICI. tarafından belirlenmediği için bu teslimatlarda ilgili doğabilecek zararlardan SATICI.
sorumlu olmayacaktır.
Taşıma ücretlerinin SATICI ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda SATICI. tek taraflı olarak isteği zaman
değişiklik yapma hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin SATICI tarafından ödenmesi halinde, birinci teslim
gerçekleşmez ise bu siparişle ilgili olarak bu aşamadan sonraki taşıma ücretlerinin defada bayi yerinde bulunamayıp
tamamı bayi tarafından ödenir. BAYİ’nin malı teslim almak istememesi veya yerinde bulunmaması halinde taşıma
ücreti BAYİ’nin hesabına borç olarak yansıtacaktı,
SATICI. dilerse siparişi iptal edilmiş kabul ederek bu siparişten dolayı uğramış olduğu zararları BAYİ’ den talep
edebilecektir.
MADDE 6 - GARANTİ :
ÜRÜNLER, üretici yada ithalatçı şirketlerin tanımış olduğu sınırlar içerisinde garantilidir. BAYİ, satışını
gerçekleştirdiği ÜRÜNLER için bu garanti şartları ve sınırları ile Tüketiciyi Koruma Kanunu (TRGKM: 95137/138) satış sonrası hizmetlere ilişkin geçici maddeleri içerisinde gerekenleri yapmaktan SATICI ve Bayi
müşterilere karşı sorumludur.
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MADDE 7 - YÜRÜRLÜK :
SATICI İNTERNET Bayi veya üyelik sözleşmesi, satıcı tarafından belirlenecek olan Kredi Kartı ile ödeme formu
Bayi tarafından eksiksiz doldurulup, sözleşme karşılıklı imzalandıktan sonra taraflar arasında sürekli olarak
yürürlüğe girer.
MADDE 8 - ÖDEMELERDE KREDİ KARTI KULLANIMI :
BAYİ’nin siparişini kredi kartı kullanarak vermesi durumunda, BAYİ öncelikle şirkete ait kredi kartı
kullanabilecektir. Şirkete ait bir kredi kartının mevcut olmaması durumunda şirketi temsil ve imza yetkili olan
kimselerden birinin şahsi kredi kartını veya müşteri kartını kullanarak ödeme yapabilecektir, Ancak bu son durumda
SATICI. ürün teslimini bu sözleşmede imzası bulunan Bayi’ ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün
sorunlardan dolayı BAYİ sorumlu olacak ve SATICI.’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu durumda, kredi
kartı ile ödeme formu, kart hamilleri ve Bayi tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve imza edilecektir. Kredi kart
hamillerinin değişmesi veya ilavesi halinde bu durum BAYİ Kredi Kartı ile Ödeme Formu SATICIYA ulaştığı
tarihten itibaren işlem yapılabilecektir.
MADDE 9 - KAMBİYO SENETLERİ VE KANUNİ İŞLEMLER :
BAYİ tarafından SATICI.’ya ciro, tevdi ve teslim edilen bilcümle kambiyo senetlerinin cari hesaba kaydı senet
bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla vuku bulmuş sayılır. SATICI. haklarından ve
taleplerinden birinin yerine getirilmesini sağlamak veya taleplerini icra ettirmek üzere önceden ihtar ve ihbarda
bulunmaksızın takdir edeceği herhangi bir kanuni işleme veya bütün kanuni işlemlere başvurma hakkına haizdir.
SATICI.’nın böyle bir kanuni işlemi başlatması halinde, kanuni işlemin gerektirdiği bütün masraflar, icra masrafları
ve Avukatlara SATICI. tarafından ödenen ücretler BAYİ’ya aittir.
MADDE 10 – TEMİNAT:
SATICI, talepte bulunduğu takdirde BAYİ, SATICI.’ ya açık cari hesaplarına karşılık teminat vermeyi kabul ve
taahhüt eder. SATICI alacaklı olduğu sürece teminatın iade edilmesi yolundaki talepleri kabul edip etmemekte
serbesttir. Bu sözleşmeye göre verilen veya verilecek olan her türlü Teminat, BAYİ’ nin doğmuş, doğacak, vadesi
geçmiş veya vadesiz tüm borçlarının teminatını teşkil eder. BAYİ bu hususu beyan ve kabul eder.
MADDE 11 - GİZLİLİK:
Bayi sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde
SATICI İNTERNET sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini
taahhüt eder, Aksi halde sözleşmenin derhal tek taraflı olarak feshi olunacağı ve bu durumda BAYİ’nin SATICI
’nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceği hususlarında taraflar mutabıktır,
MADDE 12 - FAİZ :
Zimmet veya matlup kalemlerinin birbirinden çıkarılması neticesinde hasıl olan bakiye için dahi tespit edildiği
günden itibaren faiz işler. BAYİ’nın temerrüdü halinde aylık % …… oranında temerrüt faizi işletilecek ve zimmete
borç kaydedilecektir. SATICI.’nın hesap devreleri sonunda tahakkuk ettireceği birleşik faiz BAYİ hesabına zimmet
kaydedilerek hesap hülasasında vade farkı olarak gösterilecektir.
MADDE 13 - KOMİSYON, HARÇ, RÜSUM VE VERGİLER :
SATICI İNTERNET üzerinden yapmış olduğu tüm işlemler Türkiye’de mevcut vergi kanunlarına göre
vergilendirilir. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ve ihracata dayalı satışlar bu sistem üzerinden yapılmayacaktır.
Vergi kanunlarında ileride yapılabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade
edecektir. Vergi kanunları uyarınca Bayi’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.
Cari hesap sözleşmesi ve teminat olarak verilmiş veya verilecek her türlü kefalet ile ilgili her türlü masraf, vergi,
harç, rüsum ve her türlü ücret yahut tahakkuk edecek cezalar BAYİ zimmetine borç kaydedilecektir. Yine
BAYİ’den alınan ve tahsil için bankaya teslim edilen senetlerin, tahsil eden banka/kredi kartı komisyonu, masrafları
ve tahakkuk eden gider vergisi BAYİ’ye aittir.
MADDE 14 - HESAPLARIN İŞLEYİŞ ŞEKLİ :
SATICI., BAYİ’ ya sattığı mallardan, gördüğü hizmetlerden, ödediği paralardan ve diğer hususlardan
ötürü bir cari hesap tutacak ve tutuğu bu cari hesaba muamelenin niteliği itibariyle matlup veya zimmet
kaydedecektir. SATICI.’nın cari hesaba matlup veya zimmet olarak kaydettiği kalemler kesin olup bu kalemler
üzerinde BAYİ’ nın mukavele ve muameleye müteallik dava müdafaa hakkı yoktur. SATICI., bu cari hesap
sözleşmesinden önce BAYİ ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlemlerden dolayı kendi ticari kayıtlarına
göre BAYİ’ nın alacaklı ve borçlu bulunduğu meblağı aynen cari hesaba matlup veya zimmet kaydetmek hakkına
haizdir. Bu hesap ile ilgili tüm ödemeler ve muameleler Amerikan Doları üzerinden yapılacaktır. Yabancı para
kurları olarak SATICI.’nın kabul ederek işlemlerinde kullandığı kurlar esas alınacaktır. Çeşitli paraların birbirlerine
çevrilmesindeki değişme oranlarında meydana gelebilecek kayıp ve zararlar BAYİ’ye ait olacaktır.
İmza/ Kaşe
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MADDE 15 - HESAP HÜLASASI :
SATICI. her yılın 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde olmak üzere hesap hülasası
çıkaracaktır. Bu hesap devreleri sonunda cari hesaptaki matlup ve zimmet kalemleri arasındaki fark tespit edilecek
ve hesap hülasası şeklinde BAYİ’ya bildirilecektir. TTK 92.Madde hükümleri gereği hesap kapatılacaktır. Hesap
hülasalarında bakiye Amerikan Doları üzerinden çıkartılacak ve talep edilecektir.
TTK..92.Maddesi gereği SATICI. tarafından çıkarılan herhangi bir hesap hülasasının doğruluğuna veya
münderecatına kanuni süre içerisinde BAYİ tarafından itiraz edilmez ise BAYİ hesap hülasasını ihtilafsız kabul
etmiş sayılacaktır.
MADDE 16 - KEFALET :
BAYİ ile birlikte işbu sözleşmesi müşterek ve müteselsil borçlu sıfatı ile imzalayan kişiler, işbu sözleşme hükümleri
doğrultusunda SATICI. defter ve kayıtlarına göre BAYİ’nin hesaplanacak borcundan BAYİ ile birlikte müştereken
ve müteselsilen ödeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Müşterek ve müteselsil borçluların işbu sözleşmeden
kaynaklanan BAYİ borcundan sorumlulukları, 15.000,00.-USD (yalnızonbeşbinamerikandoları) ile sınırlıdır.
MADDE 17 - MÜNHASIR DELİL OLMA ŞARTI ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ:
6100 sayılı HMK.193.Maddesi gereği Cari hesap sözleşmesinden doğacak hesap uyuşmazlıklarında, borç
bakiyesinin hesabı ve doğruluğu hususlarında SATICI.’nın ticari defter ve diğer kayıtları, SATICI.’nın
kayıtlarından çıkartılmış hesap hülasaları, SATICI.’nin yetkili müdür veya müdürleri tarafından imza edilmiş
bilanço ve raporları, başka bir delil, vesika veya belgeye gerek duyulmaksızın nihai ve kati delil olduğunu Bayi
kabul ve taahhüt eder. 6698 sayılı Kişişel verileri koruma kanununda belirtilen tüm hüküm ve şartlara göre kişisel
verilerin işlenmesine kayıtsız ve şartsız olarak açık muaffakat verdiğini bayi şimdiden kabul ve taahhüt eder.
MADDE 18 - UYGULANACAK HÜKÜMLER :
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede hüküm
bulunmadığı taktirde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair kanunları) uygulanacaktır.
MADDE 19- SÜRE VE SÖZLEŞMENİN FESHİ:
SÖZLEŞME süresiz olup , tarafların ortak rızası veya tek taraflı feshi ile sona erer. BAYİ’nin borçlarını ödemekte
acze düşmesi veya iflas etmesi halinde sözleşme kendiliğinden münfesih olur.
MADDE 20 - SÖZLEŞMENİN FESHİ :
İş bu sözleşme SATICI. veya Bayi’ nin dilediği zamanda karşı tarafa yazılı bildirimi ile sona erdirebilir.
Sözleşmenin hangi şekilde olursa olsun feshi, halinde, SATICI., BAYİ’ den cari hesap bakiyesini 7 (yedi) gün
içerisinde ödemesini talep etmek hakkına haizdir.
MADDE 21 - YETKİ :
İş bu sözleşmeden doğacak bütün ihtilaflarda ANKARA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu sözleşme 21(YİRMİBİR) maddeden ibaret olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş aşağıda yazılı ekleri ile
birlikte taraflarca okunarak ……../……../…… tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır.
ŞİRKET ÜNVANI :…………………………………………………………..
Yetkili Adı ve Soyadı
…………………………….
Kaşe – İmza
……………………………..

NOT : SÖZLEŞME İKİ NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLECEKTİR.
Bu sözleşme 4 sayfa.
İstenilen Belgeler :
1- Ek-1 Kredi Kartı ile Ödeme Formu
2- Bayi imza sirküleri, şirketimizin imza sirkülerini başvuru ile gönderiniz
3- Şirket ticari sicil gazetesinin fotokopisi gönderilecektir.
4- Vergi levhası fotokopisi
5- Firma sahibi hüviyet fotokopisi(önlü-arkalı)
DİKKAT ÖNEMLİ : Tüm sayfalar ve formlar imzalanmalıdır. Sözleşme imza sirküleri olan yetkili kişi veya
kişiler tarafından imzalanmalıdır, aksi takdirde sözleşme işleme konulmayacaktır.
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