
 
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1: TARAFLAR  

 

I. GÜNCEL DİJİTAL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TEKSTİL GIDA VE DIŞ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

                  

 Defterdar Mah. Otakçılar Cd. No:78/38 Eyüpsultan/İSTANBUL 

Sözleşmede “GÜNCEL DIJITAL ”  olarak anılacaktır.  

 

II. TİCARİ ÜNVANI  : .................................................................................................  

 ADRES : .................................................................................................  

  

TİCARET SİCİL NO  : .................................................................................................  

VERGİ DAİRESİ : .................................................................................................   

VERGİ NUMARASI     :  .................................................................................................. 

 TELEFON : .................................................................................................  

FAKS : .................................................................................................  

                Sözleşmede “BAYİ” olarak anılacaktır.  

 

GÜNCEL DIJITAL  ve BAYİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  

 

İşbu sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Taraflar işbu 

Sözleşme süresinin sona ermesinden 1 (bir) ay öncesine kadar Sözleşmenin yenilenmeyeceği iradesini 

karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde Sözleşme kendiliğinden 1 (bir) er yıllık sürelerle 

yenilenmiş sayılır. GÜNCEL DIJITAL  yenilenen dönem için Sözleşme şart ve koşullarını tek taraflı 

olarak değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. BAYİ'nin sözleşmenin yeni halini imzadan imtina etmesi 

halinde süreye bakılmaksızın bildirimsiz ve tazminatsız GÜNCEL DIJITAL ’ın Sözleşmeyi tek taraflı 

olarak feshetme hakkı saklıdır.   

 

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU  

  

Bu sözleşmenin konusu GÜNCEL DIJITAL ’ ın üretimini, ithalatını ve/veya dağıtımını yaptığı GSM 

Mobil Telefonların ve bunların aksesuarlarının (“ÜRÜN”); doğrudan BAYİ veya ALTBAYİ’si 

tarafından ve/veya GSM Şebekesi İşletmecileri/Operatörleri ile gerçekleştirilen işbirlikleri gereği BAYİ 

veya ALTBAYİ’si tarafından nihai kullanıcılara satımında aracılık edilmesi, bu işlemleri gereği gibi 

yerine getirebilmesi için gerektiğinde taahhüt ve/veya abonelik sözleşmeleri akdetmesi, yapılan satışın 

işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi, şartları GÜNCEL DIJITAL  tarafından 

belirlenen kampanyalar yapılması ve BAYİ’den GÜNCEL DIJITAL  tarafından istenen sair iş ve 

hizmetlerin yerine getirilmesinin şart ve koşulları tarafların karşılıklı taahhüt ve yükümlülükleri, 

ücretleri, işin yapım amaç ve şekli oluşturmaktır.  

 



MADDE 4:TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

4.1. BAYİ, işbu sözleşme konusu bulunan işin yürütülmesinde GÜNCEL DIJITAL ’ i en iyi şekilde temsil 

etmekle, GÜNCEL DIJITAL ’ in ticari saygınlığını zedeleyecek her tür davranıştan kaçınmakla, basiretli 

tacir gibi davranmakla yükümlüdür. 

 

4.2. BAYİ, İş’le ilgili olarak GÜNCEL DIJITAL  tarafından kendisine verilmiş veya verilecek bütün ilan 

ve reklam malzemelerini, işyerinin içinde, dışında veya üzerinde GÜNCEL DIJITAL ’in önerilerine 

uygun olarak teşhir edecektir. 

 

4.3. BAYİ, gerek kendisinin ve gerekse ALTBAYİSİ’nin tüketiciyi koruma ile ilgili tüm kanun, mevzuat 

ve değişiklikleri ile birlikte tebliğlere de uymak zorunda olduğunu ve aykırı davranışlarda tüm 

sorumluluğun kendine ait olduğunu kabul eder. Aksi halde doğacak tüm zarar/ziyan ve masraflar 

BAYİ tarafından tazmin edilecektir.  

 

BAYİ Tüketici Mevzuatı kapsamında nihai kullanıcılar tarafından yapılan başvuru sonucu Tüketici 

Hakem Heyetleri ve/veya Mahkemeler nezdinde alınan ve kendisine ulaşan kararları “3 iş günü içerisinde 

ilgili ürünün yetkili servisine bildirmekle/ihbar etmekle yükümlüdür. Bu sürecin geçmesi durumunda oluşabilecek 

zararlardan Güncel Dijital sorumlu değildir. 

 

 4.4. Ürün arızalarında, BAYİ’nin herhangi bir nedenle ürüne teknik müdahalede bulunması veya iç 

aksamını açması, yazılıma müdahale etmesi, yeni yazılım yüklemesi gibi durumlarda ilgili ÜRÜN 

tamamıyla garanti kapsamı dışında kalır ve BAYİ bu durumda ki müşterilerinin zarar ve ziyanını 

tazminle yükümlüdür.  

 

4.5. BAYİ nihai kullanıcı tarafından arıza beyanı ile kendisine teslim edilen cihazları; cihazı teslim 

edenin ad,soyad,cihazın IMEI numarası,arıza durumu, teslim esnasında herhangi bir darbe çatlak vs. 

olup olmadığı hususlarını gösterir yetkili teknik servise ait gönderim formunu doldurmak suretiyle 

teslim alacak ve cihazın kendisine teslimi ile birlikte en geç 1 iş günü içinde yetkili teknik servis ilgili 

şubesine gönderimini  sağlayacaktır.   

 

4.6. BAYİ, kendisine teslim edilen Ürünlerin paket içeriklerin de eksiltme veya ekleme yapamaz, teslim 

edilecek olan Ürünlere özen göstermek ve söz konusu Ürünleri teslim aldığı şekilde üzerlerinde 

dizaynı, şekli veya yazılımı bakımından hiçbir değişiklik yapmadan dağıtmak zorundadır. 

 

4.7. BAYİ, GÜNCEL DIJITAL ’in temsilcisi, acentası olmadığı gibi, GÜNCEL DIJITAL  tarafından 

kendisinden yapılması istenen İş’ler dışında GÜNCEL DIJITAL  adına hareket edemez, taahhütlerde 

bulunamaz.  

 

4.8. BAYİ, mal ve hizmet satışlarını gösterir ilgili belgeleri (isim, adres, cihazların IMEI numaraları vs. 

bilgileri) en az 5 yıl süre ile muhafaza etmek ve gerektiğinde GÜNCEL DIJITAL ’e ve/veya yetkili 

mercilere ibraz etmekle yükümlüdür. 

 

4.9. BAYİ, mobil telefonların IMEI numaralarının kötü niyetli kişilerce elde edilip başka mobil 

telefonlara bu IMEI numaralarının kopyalanmasıyla (klonlama) mücadele etmek amacıyla bu 

numaraların elde edilmesini güçleştirecek her türlü önlemi almakla yükümlüdür ve aynı yükümlülük 

BAYİ’nin Ürün sattığı Alt BAYİ’leri de kapsar.  

4.10. GÜNCEL DIJITAL ' in  herhangi özel ya da tüzel şahsa Bayilik vermesi aynı sorumluluk bölgesinde 

başka Bayi’ likler vermesine engel değildir. Böyle bir durumda BAYİ’ ye hiç bir tazminat ya da sair hak 

vermez. 

 



4.11. GÜNCEL DIJITAL  iş bu Sözleşme ve/veya Taraflar arasında akdedilmiş olan diğer Sözleşmeler 

çerçevesinde BAYİ nezdinde doğmuş veya doğacak herhangi bir alacağını, işbu Sözleşme ve/veya 

Taraflar arasında akdedilmiş olan diğer Sözleşmeler çerçevesinde BAYİ’ye olan herhangi bir borcuyla 

takas veya mahsup edebilir veya BAYİ nin GÜNCEL DIJITAL  nezdinde doğmuş her türlü alacağına 

hapis hakkı uygulamak suretiyle tahsil edebilir. 

 

4.12. GÜNCEL DIJITAL  ve/veya adına hareket etmeye yetkili kuruluşlar; BAYİ’ye veya Alt BAYİ’lerin, 

çalışanlarına, BAYİ veya Alt BAYİ leri tarafından bildirilen diğer ilgili kişilere bilgilendirme ve pazar 

lama amaçlı SMS ve E-posta gönderimi yapabilir. BAYİ söz konusu SMS ve/veya E- posta gönderim leri 

hususunda GÜNCEL DIJITAL ’e önceden izin verdiğini kabul ve beyan etmektedir.   

 

4.13. BAYİ, yapacağı satış ve tüm işlemlerde, Kanunlarla ya da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Sanayi Bakanlığı ve sair kamu kurum ve kuruluşlarınca 

yayınlanan tüm tüzük, yönetmelik, genelgelerle getirilen tüm sınırlamalara da uymakla mükelleftir. Bu 

kapsamda BAYİ, tüketiciye yapacağı satışlarda kredi kartı ya da banka kartları ile yapılacak işlemler 

için, ulusal ve uluslararası mevzuata, taksit ve limit yasaklarına harfiyen uymakla mükelleftir. Bu 

kurallara uyulmaması nedeni ile ortaya çıkacak her türlü zarardan ve taleplerden BAYİ sorumludur. 

Bu durumda, GÜNCEL DIJITAL ’ in uğrayacağı her türlü zararı da BAYİ karşılamayı kabul ve taahhüt 

eder. Kredi Kartı ile yapılan her türlü zararı ve satış işlemlerinde BAYİ kanunlarla satıcıya veya basiretli 

bir tacire yüklenmiş tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve işlemleri de bu titizlikle yapmakla 

mükelleftir. 

 

4.14. Tüzel kişiliğe haiz BAYİ’ ler şirket hisselerinde değişiklik olması durumunda,1 ay önceden  

GÜNCEL DIJITAL ’ ebilgi vermek ve mevcut bakiyesini nakit olarak kapatmak zorundadır. Aksi 

takdirde BAYİ’nin yeni ve eski ortakları GÜNCEL DIJITAL ’e olan borçtan şahsi olarak 1.derecede ve 

müteselsilen sorumludur.  

 
4.15. Bayi sisteme kayıtlı adresinin veya sisitemde tanımlı şubelerinin adreslerini haricinde başka bir adrese 

irsaliyeli teslimat istemesi halinde teslim adresini ve/veya teslim edilecek kişi bilgisini mail yolu ile ulaştırmak 

zorundadır. Teslim alacak kişilerin isimlerin berlitilmesi halinde teslimat bu kişilere kimlik doğrulama yöneti ile 

yapılır. Belirtilmemesi durumunda adres belirtilen yetkili kişilere teslimat yapılır, teslimatın yapıldığı kişişerin 

isimleri kayıt altına alınır. Bu bilgiler istenilmesi durumunda Bayi’ye temin edilir. Kargo teslim 

fişinin/faturanın/irsaliyenin imzalanmış olması ile bayi ürünleri teslim almış kabul edilir. Teslim alan kişinin 

kimlik kontrolü yapılır ve bayi tarafından teslim alınmadığına dair yapılan hiçbir itiraz kabul edilmez. Bu şekilde 
yapılan teslimatların tümünün Bayi tarafından alınmış kabul edileceğini bayi kabul ve beyan eder. 

 
4.16. Hakem Heyeti / Kaymakamlık ve/veya ilgili mahkemelere intikal etmiş bir arızalı/fabrikasyon problemli 

ürün ile ilgili, cihaz/ürün teknik servise hiçbir şekilde girmemiş ise SATICI-MÜŞTERİ arasında sorunun 
halledilmesi gerekmektedir. Daha sonra ürünün servise gönderimi yapılabilir. Fakat; ürün hiçbir şekilde yetkili 

servise giriş-çıkışı olmaması durumunda hakem heyeti/kaymakamlık ve mahkemelerce oluşacak kararlar Bayi 

tarafından karşılanacaktır. Bayi daha sonra ürünü servise gönderebilir ve/veya teknik destek almak isteyebilir. 

 

4.17. BAYİ’nin işbu maddede yazılı yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde; GÜNCEL DIJITAL  

nezdinde bu sebeple doğacak tüm zararlar ve Mahkeme masrafları BAYİ tarafından tazmin edilecektir.  

 

MADDE 5: ÜRÜN FİYATLARININ BELİRLENMESİ VE BAYİ SATIŞ KOŞULLARI  

 

5.1. GÜNCEL DIJITAL  ürün fiyatlarını belirleyerek BAYİ’ye tavsiye eder. BAYİ ürünlerin satışında, 

ürünün fiyatıyla ilgili olarak piyasa koşullarını ve GÜNCEL DIJITAL ’in diğer satıcılarının pazarlama 

faaliyetlerini bozmayacak şekilde GÜNCEL DIJITAL ’in müşteri memnuniyetini hedefleyen satış 

ilkelerine uygun olarak ancak serbestçe BAYİ tarafından belirlenen fiyatlarla satış gerçekleştirecektir. 

BAYİ’nin GÜNCEL DIJITAL ’den alış fiyatının altında Ürün satması durumunda GÜNCEL DIJITAL  

BAYİ’ ye Ürün satışını durdurabilir.  



 

5.2. GÜNCEL DIJITAL ’in uygulayabileceği teşvik sistemlerinden BAYİ’ nin yararlanabilmesi için 

kampanyanın yapıldığı kampanya dönemi içinde ödemelerini zamanında, eksiksiz yapması, 

sözleşmeden ve ilgili kampanyalardan doğacak tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi şartı aranır. 

 

MADDE 6: GÜNCEL DIJITAL  POS CİHAZLARI VE SANAL POS SAYFASININ KULLANIMI 

 

6.1. BAYİ Satış Belgelerini ( fatura vs.), Fiziksel POS sliplerini ve sanal POS işlemleri sonunda oluşturulan ödeme 

dekontlarını, GÜNCELDIJITALPOS İşlem Özeti’ni Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde 10 

yıl süre ile saklamak zorunda olup bu süre içerisinde BANKA veya GÜNCELDIJITAL tarafından herhangi bir 

nedenden dolayı talep gelmesi durumunda, talep tarihini takip eden ilk iş günü içinde ibraz etmekle yükümlüdür. 

Belgeler ibraz edilmediği takdirde, GÜNCELDIJITAL satış belgesi tutarını üye işyerinin hesabından resmen tahsil 

etme hakkına sahiptir. Çıkabilecek anlaşmazlıklarda sadece GÜNCELDIJITAL ve BANKA’nın kayıt ve belgeleri 

esas alınır. BAYİ bu kayıt ve belgelere hiçbir şekilde itirazda bulunamaz. 

 

6.2. Bayi her satışını mali ve vergisel açıdan faturalandırmak ve teslimi belgelemek zorundadır.  Bayinin satmış 

olduğu ürüne ya da yapmış olduğu kredi kartı işlemine dair son kullanıcı ya da 3.şahısların (banka, kamu kurumları 

vs.) GÜNCELDIJITAL’ den talepte bulunması halinde BAYİ düzenlemek ile yükümlü olduğu satış ve teslime 

ilişkin belgeleri derhal şirkete iletmek zorundadır. Bayi işbu yükümlülüğüne aykırı davranması neticesinde şirket 

nezdinde meydana gelen doğrudan, dolaylı, menfi, müspet her türlü zararı bütün fer’ ileri ile birlikte ilk istemle 

derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 
6.3 GÜNCELDIJITAL kendi pos sistemi aracılığıyla BAYİ’ nin yapmış olduğu işlemleri kart ve işlem güvenliği 

gerekçesi ile işlem başına ya da günlük, haftalık, aylık vb. Süreler için toplam işlem tutarlarına sınır koymak veya 

daha sonra ortaya çıkabilecek güvenlik gerekçeleri ile farklı işlem sınırlamaları getirme hakkına sahiptir. 
 

6.4. GÜNCELDIJITAL, BAYİ’ nin GÜNCELDIJITALPOS sistemi ile ürün alımı yapabilmesi için teminat talep 

etme hakkına sahiptir. GÜNCELDIJITAL teminat şartlarını zaman içinde değiştirebilir. Teminat şartlarını yerine 

getiremeyen BAYİ’ NİN GÜNCELDIJITALPOS sistemi üzerinden işlem yapması engellenebilir. BAYİ teminat 

şartlarını yerine getirdiği halde GÜNCELDIJITAL, tekbir kart ya da tüm kart grubu için kredi kartı işlemlerini 

sınırlayabilir ya da durdurabilir. Kredi kartı satışlarının sınırlandırılması ya da durdurulması sebebiyle 

GÜNCELDIJITAL hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

 

Alınan teminatlar Kredi kartı işlemlerine 540 güne kadar itiraz yapılabilmesi nedeniyle sözleşme fesih tarihinden 

540 gün sonra iade edilecektir. Bu süre dâhilinde kredi kartları ile yapılmış bir işleme itiraz gelmesi durumunda 

itiraz sonuçlanana kadar teminat geri verilmez. Kart çıkaran kuruluşlar, Bankalar, yasalar ve/veya mahkeme 
kararları vs. vereceği kararlar neticesinde itiraz sürelerinin değişmesi durumunda teminatın geri veriliş süresi 

değişebilecektir. Kural gereği itiraz süresinin en üst sınırı teminat süresinin iade süresini belirler. 

 

Teminatı olmayan bayilerce GüncelDijital tarafından istenilen belgelerin temin edilememesi ve/veya yetersiz, 

eksik, aldatıcı bilgiler gönderilmesi durumunda, Banka tarafından GüncelDijital’e yansıtılacak bir borç bakiyesi 

olduğu takdirde bu tutar BAYİ tarafına yansıtılacaktır. Teminatı olmayan bayiler için bu süreçte tüm sorumluluğun 

kendilerinde olacağını ve GüncelDijital’in uğrayacağı tüm zararı ödeyeceğini Kabul, beyan ve taahhüt ederler..” 

 

6.5.Kredi kartı işlemlerinde kart sahiplerince gelecek itirazlar, mahkeme kararları ya da Banka tarafından her ne 

sebeple olursa olsun GÜNCELDIJITAL ’e ödenmeyen veya GÜNCELDIJITAL ’den geri iade alınan paraları 

BAYİ ilgili tutarı GÜNCELDIJITAL’e peşinen ödemeyi kabul eder. Bununla birlikte GÜNCELDIJITAL, elindeki 

teminat evraklarını tek taraflı ve ihbarsız olarak derhal işleme koyma hakkına sahiptir.  
 

6.6 BAYİ, kredi kartı, POS makinası ve Sanal POS üzerinden yapılacak işlemlerle ilgili olarak münferiden veya 

diğer kişilerle müştereken gerçekleştirilecek sahtekarlık, usulsüzlük, dolandırıcılık, fiktif işlem ve kredi kartının 

her türlü usulsüz kullanımı türünden kötü niyetli fiillerden ya da yapılacak hatalar sebebi ile GÜNCELDIJITAL’in 

ve/veya BANKA’nın ve/veya kart hamilinin uğrayacağı zararlardan sorumludur. BAYİ GÜNCELDIJITAL’in 

uğrayacağı hukuki ve cezai yaptırımlar karşısında işlemleri bizzat yapan olarak kendisinin sorumlu olduğunu ve 

kendisinin haksız işlem ve eylemiyle ilgili GÜNCELDIJITAL’in hiçbir kusurunun olmadığını şimdiden kabul ve 

taahhüt eder. 

 

6.7.. GÜNCEL DIJITAL  BAYİ’ye Kredi Kartı Sanal POS kullanım yetkisi vermesi durumunda; 



 

- BAYİ sanal POS aracılığı ile satın alma işlemini gerçekleştirmesi için 

“www.gunceldijital.com.tr” internet adresinde kullanmak üzere kullanıcı adı ve şifre 

verecektir. BAYİ bu şifre ve kullanıcı adını kullanmak suretiyle müşterilerin kredi kartı 

bilgilerini sisteme girecek ve bu şekilde satış işlemini gerçekleştirecektir. GÜNCEL DIJITAL  

Sanal POS işlemini yürüteceği web adresini değiştirmesi durumunda bunu BAYİ ye yazılı 

olarak bildirecektir.  

- BAYİ bu kullanıcı adını ve şifresini korumakla yükümlü olup, bu şifrenin üçüncü kişilerin 

ve/veya BAYİ çalışanlarının eline geçmesi halinde meydana gelecek zararlardan kendisi 

sorumlu olacağı gibi yetkilendirdiği çalışanlarının menfi fiillerinden de kendisi sorumlu 

olacaktır. 

- BAYİ Sanal POS Cihazına girilen kredi kartı bilgilerinin gerçek hamiline ait olup olmadığını 

tespit ve kontrol etmekle yükümlüdür. BAYİ ayrıca müşteriye ait kişisel ve/veya kredi kartı 

bilgilerini üçüncü kişilerin eline geçmesini önlemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklere 

uyulmaması halinde ve yapılacak işlemlere müşteri ve/veya üçüncü kişlerce itiraz edilmesi 

halinde tüm hukuki ve cezai sorumluluk BAYİ’ye ait olacaktır.  

 

6.8. BAYİ; kredi kartlarının gerçek sahiplerince kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmemesi, GÜNCEL 

DIJITAL ’e ait Sanal POS sayfasın yetkisiz kişilerce kullanılmasından/kullandırılmasından ve/veya 

bunun gibi işbu maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı  hareket etmesi durumlarında bankanın 

GÜNCEL DIJITAL ’e ödeme yapmaması ve/veya yapılan ödemeleri iade alması ve/veya GÜNCEL 

DIJITAL ’in  üçüncü kişilere ödeme yapmak durumunda kalması ve herhalükarda bu sebeple GÜNCEL 

DIJITAL ’in  bundan dolayı uğrayacağı tüm zararlardan, Mahkeme masraflarından sorumlu olacağını 

ve bu zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. BAYİ’nin işbu madde sebebi ile doğacak 

borçlarına istinaden GÜNCEL DIJITAL ’in, BAYİ’nin cari hesabında mevcut alacaklarından takas, 

mahsup, hapis ve rehin hakkı saklıdır. 

 

6.9.BAYİ, GÜNCEL DIJITAL  ‘ e bağlı kredi kartı POS cihazları ve/veya GÜNCEL DIJITAL  Sanal POS 

bağlantısı kullanarak gerçekleştirdiği satışlara ilişkin cari hesap mutabakatında herhangi bir 

uyuşmazlığa meydan vermemek bakımından kendisine iletilen ve aralıklarla güncellenen kredi kartı 

komisyon oranlarını izlemek zorundadır. 

 

MADDE 7:ALACAKLARIN TAHSİLİ 

 

7.1. BAYİ ile GÜNCEL DIJITAL  arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklarda GÜNCEL DIJITAL  

defter, kayıt ve belge leri kati delildir. 

 

7.2. BAYİ’nin GÜNCEL DIJITAL ’e vermiş olduğu çek/senetlerden veya müşteri çek/senetlerden yada 

Kredi kartlı ödemelerinden, cari hesabında bulunan borçlardan tüketici Kredisi uygulaması 

çerçevesinde kefil olduğu borçlardan herhangi birinin süresinde ödenmemesinden GÜNCEL DIJITAL 

’e karşı müştereken ve müteselsilen BAYİ sorumludur. BAYİ'nin kefil olduğu borçlardan ya da ürün 

bedellerinden herhangi biri süresinde ödenmediği takdirde GÜNCEL DIJITAL  teminatların çözülmesi 

de dâhil her tür yolla alacaklarını tahsil cihetine gidebilir. 

 

7.3. BAYİ işbu sözleşme kapsamında yapacağı ödemelerin vadesinin gecikmesi ve/veya GÜNCEL 

DIJITAL ’e ödeme karşılığı vermiş olduğu çek vb.kambiyo senetlerinin karşılıksız çıkması hallerinde, 

GÜNCEL DIJITAL  tarafından geciken miktar üzerinden vade farkı uygulanacağını kabul eder. Vade 

farkı hesaplamalarında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır., 

 

7.4 GüncelDijital ile Bayi arasındaki cari hesapta Bayi’nin alacaklı durumunda görünmesi halinde dahi, 

GüncelDijital hiçbir şekilde nakit ödeme yapmayacak, söz konusu alacaklar mutlak surette ürün veya hizmet 

satışı ile karşılanacaktır. 



 

MADDE 8: SÖZLEŞMENİN FESHİ  

 

8.1. Aşağıdaki durumlarda dâhil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmaksızın BAYİ’ nin;   

 

- GÜNCEL DIJITAL ’ in  talimat, duyuru, standart ve notalarına ve İşbu sözleşmeden 

kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı davranması, 

 

- Tüm aktifleri için kayyum tayin edilmiş veya iflasına karar verilmiş yahut tasfiye siz infisah 

halleri olan birleşme veya nevi değiştirme hariç olmak üzere tasfiyesine karar verilmişse 

yahut konkordato ilan etmiş veyahutta borçlarını ödemekten acze düşmesi durumunda, 

 

- İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi  

 

- Şirket hisselerinin %50 ya da fazlasının değişimi,  

 

hallerinde GÜNCEL DIJITAL , hiç bir ihtar keşidesine ve süre vermeye ihtiyaç duymaksızın ve 

herhangi bir cezai şart veya tazminat ödemeksizin iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek 

hakkına sahiptir. 

 

8.2.GÜNCEL DIJITAL , BAYİ’ye 30 (otuz) gün önceden bildirmek şartı ile herhangi bir cezai şart veya 

tazminat ödemeksizin işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkında haizdir.  

 

MADDE 9: MÜCBİR SEBEPLER 

 

9.1. Aşağıdaki hallerden herhangi birinin vuku bulması, gerek GÜNCEL DIJITAL  ve gerekse BAYİ için 

bir mücbir sebep durumunu teşkil eder. 

 

a) Resmi makamların, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları 

imkânsız kılan karar, eylem ve işlemleri, 

b) Grev, lokavt, avarya hali, 

 c) Yangın, deprem, sel vb. doğal felaketler, 

 

9.2. GÜNCEL DIJITAL , mücbir sebeplerin var olması durumunda, BAYİ siparişlerini kısmen veya 

tamamen yerine getirmeyebilir. Mücbir sebeplerin var olması tarafların yükümlülüklerini kısmen veya 

tamamen ortadan kaldırır. 

 

9.3. Mücbir sebep durumu, ilgili resmi makamlar veya mahalli odalar ile yapılan yazışmalar yoluyla 

tevsik edilir. 

 

9.4. İşbu madde de belirtilen zorunlu hallerden dolayı iş bu sözleşme çerçevesinde herhangi bir 

yükümlülüğün 2 (iki) aydan daha uzun bir süre ile önemli ölçüde yerine getirilememesi durumun da 

taraflardan herhangi biri diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak işbu sözleşmeyi tek taraflı 

olarak feshedebilir.  

 

MADDE 10:TEMİNAT VE ÜRÜNLERİN GÜNCEL DIJITAL ’DAN ALINMASI 

 

10.1. BAYİ’nin kredi limitini belirleme yetkisi münhasıran GÜNCEL DIJITAL e  aittir. BAYİ kredi limiti 

kadar ürün alabilir. BAYİ’ye kredi limiti aşımı nedeni ile gönderilemeyen siparişlerden GÜNCEL 

DIJITAL  sorumlu değildir. GÜNCEL DIJITAL 'in  belirlediği kredi limiti bayinin geçerli bir teminat 

vermesi durumunda artırılabilir. 

 



10.2. BAYİ kendine tanınan kredi limitinin aşımı nedeni ile alım yapamayıp hedeflerini 

gerçekleştiremediği durumda prim talep edemez. 

 

10.3. BAYİ tarafından GÜNCEL DIJITAL ’e  verilecek her nevi teminatların masrafları ve giderleri 

BAYİ’ye aittir.  

 

MADDE 11:DİĞER HÜKÜMLER 

 

11.1. Tarafların işbu sözleşme kapsamındaki ticari faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler, 

know how, standart ve uygulama, eğitim ve dökümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar ve 

çizimler yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi ve dökümantasyonun ticari 

sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacaklarını, 

kopyalamayacaklarını ve başkalarının kullanımına vermeyeceklerini, çalışanlarına işin doğru şekilde 

yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacaklarını ve kendi faaliyeti ile ilgili iş ve faaliyetleri 

dışında kullanmayacaklarını, kullanılmasına izin vermeyeceklerini her türlü sorumluluğu kendisine ait 

olmak üzere peşinen kabul ve taahhüt ederler.  

 

11.2. BAYİ, GÜNCEL DIJITAL 'in  ürünlerine ait marka, logo, amblem gibi materyallerin kullanılması 

durumunda GÜNCEL DIJITAL ' in onayını almak zorundadır.   

 

11.3. İşbu sözleşme, taraflar arasında önceden yapılmış olan sözlü ya da yazılı sözleşmelerin 

yazışmaların, düzenlemelerin veya taahhütlerin yerine geçer.  

 

11.4. Sözleşme taraflar arasındaki mutabakatın tamamını oluşturur. İşbu Sözleşmede düzenlenen 

istisnai durumlar hariç olmak üzere; işbu Sözleşmenin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir 

değişiklik, yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz. 

 

11.5. Sözleşme hükümlerinden herhangi birisi herhangi bir mevzuat hükmü dolayısı ile geçersiz kılınır 

veya dolayısı ile uygulanmaz hale düşerse, söz konusu hüküm sözleşmenin esasını bozan bir hüküm 

olmadığı sürece, sözleşme bütünü ile geçerliliğini muhafaza edecek ve söz konusu hüküm sözleşmeden 

çıkarılmış addolunacaktır. 

 

11.6. Tarafların, sözleşmede belirtilen haklardan ve yetkilerden veyahut müeyyidelerden birini 

uygulamaması söz konusu hak ve/veya takip eden haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve bu 

yönde bir teamül oluşturmaz. 

 

11.7. GÜNCEL DIJITAL , tarafından işbu sözleşme kapsamındaki uygulamalara ilişkin işlemlerin 

prosedürleri ile ilgili zaman zaman bildirilecek hususlar ve değişiklikler sözleşmenin eki olarak kabul 

edilecek ve BAYİ tarafından derhal uygulanacaktır.  

 

11.8. BAYİ, işbu sözleşme ile aldığı hak, alacak ve yetkilerini tamamen veya kısmen 3. şahıslara 

devredemez. 

 

11.9. Sözleşme süresince taraflar arasında yapılacak tüm ihbarlar ve ihtarlar yazılı olarak yapılacaktır. 

Sözleşmede taraf adresi olarak belirtilmiş olan adreslerde yapılacak olan değişiklik derhal karşı tarafa 

yazılı olarak bildirilecektir. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adrese yapılan ihbarlar ve ihtarlar geçerli 

olacaktır. Faks veya elektronik posta ile yapılmış olan ihbarlar veya sair yazılı bir belge teyit 

edilmedikçe geçerli olarak yapılmış kabul edilmeyecektir.  

 

11.10. İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan ( Merkez) 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  



 

11.11. Taraflar, işbu anlaşmanın imzasından doğabilecek vergi, harç ve damga vergisi gibi her türlü 

kanuni yükümlülüğü eşit olarak üstlenmeyi taahhüt eder. 

 

 

İşbu sözleşme 9 sayfa ve 11 maddeden ibaret olup,  iki nüsha olarak ...../…./20…   tarihinde taraflarca 

tanzim ve imza edilmiştir.  

 

GÜNCEL DIJITAL  TİCARET VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                  BAYİ 

 

 

 

 

 


