BİRİKİM BİLİŞİM ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMA SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR
Aşağıda detaylı bilgileri verilmiş olan; bir tarafta
Birikim Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Limited
Şirketi(-bundan sonar “Birikim” olarak anılacaktır.) ile
diğer tarafta …………………….................. (-bundan sonar
“Temsilci” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki
şartlarda iş bu “Temsilcilik Sözleşmesi” (bundan sonra
“sözleşme” olarak anılacaktır.) imzalanmıştır.
1.1. BİRİKİM
Birikim Bilişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Vergi Dairesi/No : Şişli /1770361062
Adres

: Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan

Sokak Famas Plaza C Blok Kat:7 No:19 - 34384 Şişli İSTANBUL
e-posta
: …………………@..................
Tel/Faks No
: 0850 480 60 60 – 0212 286 60
60 – 444 80 13 – 0212 286 65 65 (fax)
2.2. Temsilci
Ad Soyad/Unvan

: ……….……….……….…….………...

Vergi Dairesi/T.C.No

: ………..…….… / ……………..….…

Adres

: ………………………....……….........

e-posta

: ……………..….……….……….........

Tel/Faks No

: ………..…….… / ……………..….…

Cep Tel

: ……….……….……….………..........

MADDE 2. SÖZLEŞME KONUSU
İşbu sözleşmenin konusunu; BİRİKİM tarafından satış
ve pazarlaması yapılan ve aracılık edilen ürün ve
hizmetlerin
TEMSİLCİ
vasıtası
ile
tüketicilere/müşterilere satış, teslim ve ödeme
koşullarına ilişkin şartlar ve tarafların hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturmaktadır.
MADDE 3. TARAFLARIN ÇALIŞMA USULLERİ
BİRİKİM, TEMSİLCİ’ye sunacağı pazarlama konusu ürün
ve hizmetleri kendisine ait sistemler/satış kanalları
üzerinden yapabileceği gibi çözüm ortağı olarak
anlaşmalı olduğu Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye
ait satış ve tahsilat sistemleri ve kanalları vasıtası ile
yapma hakkına sahiptir. TEMSİLCİ bu hususta BİRİKİM
tarafından kendisine bildirilecek yoldan satış ve
tahsilat işlemlerini yapmayı peşinen kabul beyan ve
taahhüt eder.

Madde 4. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. TEMSİLCİ, BİRİKİM tarafından, Madde 3. de
belirlenen çerçevede uygun görülecek tüm kanallar
üzerinden
cep
lira,
kontör
(GSM
TL)
yüklemelerini/satışını yapmayı, akıllı bilet dolum
hizmetlerini, elektronik pin satışlarını, dijital yayın
başvuru talebi alınması hizmetlerini, telekomünikasyon
hat ve internet başvuru talebi alınması hizmetlerini ve
her nevi bilet satışlarını gerçekleştirmeyi, e-ticaret ürün
ve hizmet satışlarını yapmayı ve BİRİKİM tarafından
satılması ve pazarlanması uygun görülen ve sisteme
eklenen her türlü ürün ve hizmeti BİRİKİM’den satın
alarak satmayı, pazarlamayı ve talep toplamayı beyan,
kabul ve taahhüt eder.
4.2. BİRİKİM, TEMSİLCİ tarafından sipariş edilen
ürünleri elektronik ortamda ve/veya kargo/kurye ile
teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. TEMSİLCİ de
sipariş ettiği ürünleri satın almayı ve elektronik
ortamda ve/veya kargo ile teslim almayı kabul ve
taahhüt eder.
4.3. TEMSİLCİ, kargo ile gönderilecek ürünlerin kargo
firmasına teslimi ile kendisine teslim edilmiş
sayılacağını ve zilyetliğin kendisine geçtiğini kabulle,
nakliye masraflarından, nakliye esnasında oluşabilecek
hasar ve zararlar ile nakliye sigortası yaptırılmasından
ve sigorta giderlerinden sorumlu olduğunu ve bu
konulardaki tüm riskin kendisine ait olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4.4. TEMSİLCİ,
BİRİKİM
tarafından
kendisinin
kullanımına sunulan ekran/sistem/yazılım aracılığıyla
yapacağı işlemlerde bilgi güvenliğinin sağlanmasından
ve doğru veri ve bilgilerin toplanmasından sorumlu
olduğunu; kullanıcı adı, şifre ve parola bilgilerini
kimseyle paylaşmamayı ve bu hususlarda çıkabilecek
ihtilaflarda
BİRİKİM’in
hiçbir
sorumluluğunun
olmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. TEMSİLCİ, BİRİKİM’in işbu sözleşme çerçevesinde
hiçbir ürün ve hizmetin devamlılığı garantisini
vermediğini, dilediği ürün ve hizmet satışını dilediği
zaman durdurabileceğini ve herhangi bir zarar,
tazminat, vb. talep hakkı olmadığını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
4.6. TEMSİLCİ, işbu sözleşme çerçevesinde satışı
ve/veya pazarlamasını gerçekleştireceği her nevi ürün
ve/veya hizmet fiyatının BİRİKİM tarafından tek taraflı
belirleneceğini, bu fiyatlarda BİRİKİM tarafından tek
taraflı değişiklik yapılabileceğini, fiyat değişikliklerinin
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Birikim tarafından belirlenecek usul ile duyurulacağını
kabul eder.
4.7. BİRİKİM, sunmuş olduğu tüm ürün ve hizmetlere
ilişkin iade, değişim ve garanti koşullarını elektronik
ortamda TEMSİLCİ’ye iletecektir. BİRİKİM bu koşullarda
anlık olarak ve her zaman değişiklik yapma hakkını
saklı tutar.
Madde 5. ÖDEME ŞARTLARI
5.1. TEMSİLCİ, gerçekleştireceği ürün ve hizmet
siparişlerinde/satışlarında, BİRİKİM’in çözüm ortağı
olan ve TEMSİLCİ’nin aynı zamanda 6493 sayılı yasa
uyarınca TEMSİLCİ’si olduğu Pratik İşlem Ödeme
Kuruluşu A.Ş. nezdinde bulunan Temsilci Avans
Hesabı’nda yeterli bakiyenin olması şartının BİRİKİM
tarafından aranacağını ve bakiyenin yetersiz olması
durumunda hiçbir işlemin gerçekleşmeyeceğini kabul
ve beyan eder.
5.2. Taraflar, fatura bedelinin, BİRİKİM’in çözüm ortağı
olan ve ödeme hizmeti kapsamında sözleşmesinin
olduğu Pratik işlem Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından,
TEMSİLCİ’nin bu kuruluş nezdinde bulunan Temsilci
Avans
Hesabı’ndan
tahsil
edilerek
BİRİKİM’e
ödeneceğini kabul ve beyan ederler. TEMSİLCİ işbu
sözleşmenin imzası ile birlikte bu hususta gerekli
talimatı Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ne
verecektir. TEMSİLCİ, Pratik İşlemÖdeme Kuruluşu
nezdindeki Temsilci Avans Hesabı bakiyesini sipariş
ettiği/sattığı ürün ve hizmet bedelini ödemeye yeterli
olacak şekilde bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt
eder.
5.4. TEMSİLCİ tarafından süresinde ödenmeyen
bedellere karşılık ve/veya TEMSİLCİ tarafından
yaşatılabilecek her nevi müşteri, kurum ve BİRİKİM
mağduriyetlerinin giderilmesinde BİRİKİM, Pratik İşlem
Ödeme Kuruluşu A.Ş. nezdinde bulunan TEMSİLCİ’nin
ön avans bakiyesinden, teminatından alacaklarını tahsil
edebilir. TEMSİLCİ bunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
TEMSİLCİ işbu sözleşmenin imzası ile birlikte bu
hususta gerekli virman ve/veya transfer talimatlarını
Pratik
işlem
Ödeme
Kuruluşu
A.Ş.’ne
verecektir.Temsilcinin Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu
A.Ş. nezdindeki her türlü nakdi veya gayri nakdi
teminatları iş bu sözleşmenin de aynı şekilde teminatı
oluşturacaktır. TEMSİLCİ bu hususu peşinen gayri
kabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

Madde 6. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
6.1.İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren süresiz
olarak akdedilmiştir. TEMSİLCİ’nin iş bu sözleşmeden
kaynaklanan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen
yerine getirmemesi halinde BİRİKİM işbu sözleşmeyi
haklı nedenle feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda
BİRİKİM, mahrum kalacağı kar da dâhil olmak üzere,
maddi ve manevi tazminat ile cezai şartın ödenmesini
talep edecektir. BİRİKİM, bu zararlarını hiçbir ihtara
gerek kalmadan öncelikle Temsilcinin Pratik İşlem
Ödeme Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hak, alacak ve
teminatlarından tahsil etme veya bunlar üzerine hapis
hakkı kullanma hakkına saiptir. Temsilci bu hususu
peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.
TEMSİLCİ, iş bu sözleşmeyi Pratik İşlem Ödeme
Kuruluşu A.Ş. ile akdettiği Temsilcilik Sözleşmesi
geçerli olduğu süre zarfında asla tek taraflı
feshedemez.
6.2.TEMSİLCİ ile Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.
arasındaki temsilcilik sözleşmesinin herhangi bir
nedenle sona ermesi durumunda, TEMSİLCİ 30 gün
sonrasından itibaren geçerli olmak üzere iş bu
sözleşmenin feshini talep edebilir.
6.3.BİRİKİM,
işbu
sözleşmeyi
hiçbir
gerekçe
göstermeden ve istediği zaman tek taraflı olarak hiçbir
tazminat ödemeden feshedebilir.
Madde 7. TEBLİGAT VE İLETİŞİM
Bu Sözleşme’de yer alan hususların yerine getirilmesi
ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için Taraflar’ın bu
Sözleşmede yer alan adresleri yasal ikametgâh olarak
belirlenmiş olup, bu adreslere gönderilecek her türlü
tebligat ve e-postalar taraflarca tebellüğ edilmiş
sayılacaktır. Taraflar, adres ve iletişim bilgileri
değişikliklerini yazılı olarak değişikliği takip eden 24
(yirmi dört) saat içerisinde diğer Tarafa yazılı olarak
bildirmedikleri takdirde önceki adreslerine yapılacak
tebligatların geçerli olacağını, muhataba tebliğ
edilmese bile, tebligatı göndereni sorumluluktan ve
muhatabın
gerçek
adresini
araştırmak
yükümlülüğünden kurtaracağını, muhatabın bu
tebligatı almış gibi sorumlu olacağını kabul ve beyan
ederler.
Madde 8. DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme gereğince gerçekleştirilen tüm işlemler
için Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda
BİRİKİM ve Pratik İşlem Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin her
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türlü defter, kayıt ve belgeleri ile mikrofilm ve
bilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193/1. maddesi uyarınca kesin ve tek delil
olarak kabul edilmiştir.
Madde 9. DAMGA VERGİSİ
İşbu sözleşmeden doğabilecek damga vergisinden
TEMSİLCİ
sorumlu
olacaktır.
Temsilci
bu
yükümlülüğünü yerine getirmez ise ilgili ödemeler
BİRİKİM tarafından yapılarak Temsilcinin hesabından
(hak ve alacaklarından) mahsup edilecektir.

Madde 10. İHTİLAFLARİN HALLİ VE YETKİLİ
MAHKEME
Taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra
daireleri yetkilidir.
Madde 11. YÜRÜRLÜK
Toplam 11 (onbir) maddeden ibaret işbu Sözleşmenin
tüm maddeleri taraflarca tartışılmış, öneri ve karşı
öneriler dikkate alınarak beraberce hazırlanmış ve
taraflar nihayetinde sözleşme maddeleri üzerinde tam
bir mutabakata varmışlardır. Tüm maddeleri üzerinde
tam bir mutabakata
varılan iş bu sözleşme metni
iki
asıl
nüsha olarak …./..../….. tarihinde,
imzalanmıştır.

TEMSİLCİ BEYANI
Lütfen aşağıdaki alana el yazınız aşağıdaki metinleri yazınız:
“Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladım, hür ve serbest irademle kabul ediyorum. ”
……………………………………..……………………………………..……………………………………………..……………………………………...
………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………………..
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