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EDENGE KULLANIM SÖZLEŞMESİ  

 

1. Sözleşmenin Tarafları  

 DENGE BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

 ___________________________________ 

 Gülbahar Mah. Cemal Sururi Sok. Halim Meriç 
İş Merkezi No:15E/10 Şişli – İstanbul  

 

  

Bu sözleşmede kısaca “DENGE” olarak anılacaktır. Bu sözleşmede kısaca “BAYİ” olarak anılacaktır. 

2. Tanımlar 

EDENGE, DENGE’nin internet üzerinde erişilebilen web sayfalarının genel adıdır.  

Firma Kodu: EDENGE internet sistemine giriş yapmak için gerekli olan, DENGE’nin her bayisi için ayrı ayrı 
tanımladığı ve üyelik işlemi tamamlandığında BAYİ ile paylaştığı koddur. 

Kullanıcı e-Posta Adresi: EDENGE internet sistemine giriş yapan her kullanıcının e-posta adresinin adıdır.  

Yönetici Kullanıcı: EDENGE başvurusu yaparak, işlemleri tamamlanan BAYİ için Firma yetkilisi için tanımlanan 
kullanıcı e-postasının adıdır. 

Tanımlı Kullanıcı(lar): Yönetici Kullanıcı tarafından yetkileri ve şifresi tanımlanmış Yönetici Kullanıcının izin verdiği 
işlemleri görme ve yapma izni olan kullanıcı(lar)dır. 

Şifre: Güvenlik amaçlı her kullanıcıya özel olarak tanımlanmış en az 6 karakterden oluşan şifredir.  

EDENGEPOS: BAYİ’nin DENGE’ye ait sanal veya fiziksel POS’lar üzerinden BAYİ’ye veya üçüncü şahıslara ait Kredi 
Kartı ile ödeme yapma imkanı sunulan sistemi ifade eder 

3. Sözleşmenin Konusu 

 

DENGE’nin internet üzerinden bayilerine online olarak ürün satışı yaptığı EDENGE kullanımı ve BAYİ’nin EDENGE 
sistemi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapması ve/veya EDENGE sistemine ilave edeceği diğer ödeme sistemleri 
ile ilgili olarak DENGE ile BAYİ’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirler.  

4. Üyelik Sistemi ve Onaylanması 

4.1. DENGE, BAYİ’ye “Firma Kodu”, “Yönetici Kullanıcı” ve şifresini verir.  

4.2. Aynı Firma Kodu iki farklı bayiye verilmez. 

4.3. İlk kullanımda geçici Şifre DENGE tarafından belirlenir. İlk kullanımında BAYİ’nin bu Şifre’yi mutlaka 
değiştirmesi gerekmektedir. Şifre’nin değiştirilmesi ve korunması BAYİ’nin sorumluluğunda olup DENGE, Şifre 
kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır. 

4.4. BAYİ, Yönetici Kullanıcı yetkilerini kullanarak belirli işlemlere yetkili kullanıcılar atayabilir. BAYİ, atadığı 
kullanıcıların yaptıkları işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. 

4.5. BAYİ’nin eDenge üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için Kullanıcı e-posta Adresini, Firma Kodu ve 
Şifre’yi girmesi gerekmektedir. DENGE tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda BAYİ’ye bu 
hizmeti vermekten kaçınabilir.  

 

5. BAYİ’nin Yükümlülükleri   

5.1. BAYİ tarafından doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya 
noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını ve bu hallerde 
üyeliğin DENGE tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceğini,  
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5.2. EDENGE’nin kendisine verilen şifrenin ilk kullanılmaya başlanıldığı andan itibaren derhal değiştireceğini, 
erişim ile ilgili Firma Kodu ve Şifre güvenliğinden sorumlu olduğunu, bu Firma Kodu ve Şifre kullanılarak 
yapılan bütün işlemlerin BAYİ tarafından yapıldığını ve bu Firma Kodu ve Şifre’yi kullanacak kişilerin BAYİ 
tarafından yetkilendirildiğini, 

5.3. Verilen Siparişlerde DENGE’nin belirlediği kredi limitleri dâhilinde ve satış şartlarına uygun olarak işlem 
yapabileceğini, eğer kredi limiti yetersiz veya yok ise kredi kartı ile ya da mal tesliminde nakit olarak yapmak 
zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadan sipariş giremeyeceğini, bu işlemlerden dolayı 
DENGE’nin bütün zararlarını tazmin edeceğini, 

5.4. Sisteme tanımladığı “Yönetici Kullanıcı” veya kendi tanımladığı kullanıcıların yapacağı tüm işlemlerden bizzat 
kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını,  

5.5. BAYİ’nin üye bilgilerinin yetkili veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesinden ve bu bilgilerin yetkisiz olarak 
kullanılmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan dolayı DENGE’nin sorumlu olmayacağını,  

5.6. EDENGE sisteminin kullanımı esnasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek mesaj ve 
bilgilerden DENGE’in sorumlu olmayacağını,  

5.7. EDENGE’de sunulan hizmetlere DENGE tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmeyeceğini 
ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmeyeceğini, bu kurallara uyulmaması halinde, DENGE’nin uğrayacağı tüm 
zararları tazmin etmeyi kabul ettiğini,  

5.8. Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini 
lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı,  

5.9. DENGE’in izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu 
amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı,  

5.10. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve 
dosyalar göndermeyeceğini,  

5.11. EDENGE’de verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının DENGE’ye ait olduğunu, bu yazılımları, 
hizmetleri, çalışma dosyalarını, görsel içerikleri ve sitede yer alan tüm materyalleri hiçbir şekilde 
kopyalamayacağını, çoğaltıp dağıtmayacağını, bu sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanmayacağını, 

5.12. Kurallara aykırı davranıldığı takdirde DENGE’nin, hiçbir ihbara gerek kalmadan tek taraflı olarak BAYİ’nin 
üyeliğini sona erdirebileceğini, 

5.13.  Yönetici Kullanıcı ve diğer tanımlı kullanıcılar tarafından yapılan işlemlerden direkt olarak BAYİ’nin 
sorumlu olduğunu, 

5.14.  BAYİ EDENGE Sistemi üzerinden sunulan tüm tekliflerin icaba davet niteliğinde olduğunu, DENGE 
tarafından kabul beyanında bulunulmadığı sürece BAYİ tarafından talepte bulunulmuş olmasının sözleşme 
kurulması anlamına gelmeyeceğini, sözleşmenin ancak DENGE’nin kabulü ile tamamlanmış olacağını,  

5.15.  BAYİ kendisinin tacir olduğunu, sistem üzerinden veya doğrudan DENGE ile yapacağı tüm işlemlerin ticari 
mahiyette olduğunu, kişisel ve son kullanıma ilişkin herhangi bir sipariş, işlem ve talebinin olmayacağını, tüm 
işlemlerin ticari kurallara tabi olduğunu,  

              kabul beyan ve taahhüt eder. 

6. DENGE’nin Yükümlülükleri 

6.1. DENGE EDENGE’nin sürekli ve güvenli çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli olan teknik altyapıyı kurarak, 
çalışmasını sağlar. Ancak teknik, hukuki ve idari zorunlu sebeplerden kaynaklanan aksama ve gecikmeler ile 
sistemin çalıştırılamamasından DENGE herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz 

6.2. DENGE EDENGE’den verilen siparişleri mevcut stok ve lojistik imkanlarına göre hızlı bir şekilde BAYİ’ye 
teslimini gerçekleştirmek için gerekli çabayı gösterir. Ancak DENGE girilen siparişlerin bir kısmını veya 
tamamını iptale yetkili olup siparişlerin her halükarda teslimini garanti etmez.  

6.3. Sipariş teslimlerinde DENGE adil bir sıra gözeterek bayilere teslimi gerçekleştirecektir. Ancak DENGE’nin 
bilgisi dahilinde veya dışında oluşabilecek değişikliklerden DENGE sorumlu tutulamaz.  

6.4. Bu sözleşme ile belirlenecek kredi kartları ile ilgili her türlü bilgi DENGE’nin güvenliğinde olup, bu bilgileri 
DENGE ne maksatla olursa olsun üçüncü kişiler ile paylaşamaz.  

7. DENGE’nin Yetkileri 
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7.1. DENGE, EDENGE’nin çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici 
süre veya tamamen durmasından dolayı üyelerin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan DENGE hiçbir 
şekilde sorumlu olmayacaktır.  

7.2. EDENGE üzerinden satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını, 
belirlemeye ve değiştirmeye DENGE yetkilidir. Sipariş girildikten sonra DENGE yukarıda belirtilen değişiklikleri 
yapabileceği gibi sipariş iptali seçeneğini de kullanabilecektir. Sistem üzerinden yapılan satışlar tamamı ile 
DENGE’nin stok yapısı ile sınırlıdır. DENGE siparişi aldıktan sonra siparişi iptal ederek, BAYİ’nin ödemiş olduğu 
tutarı cari hesabına iade edebilir. 

7.3. Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı kullanımı ile ilgili DENGE tek taraflı 
olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.  

7.4. DENGE sistem üzerinden almış olduğu siparişleri istediği kargo veya diğer taşıma araçları ile BAYİ’ye 
ulaştırabilir.  

7.5. DENGE mevcut kredi limitleri yeterli, kredi kartı limiti onaylanmasına rağmen istediği takdirde BAYİ’nin alış 
veriş yapma hakkını kaldırma yetkisine sahiptir.  

7.6. DENGE BAYİ’nin EDENGE’den başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu durumda geçiş yapılan web 
sitesinin içeriğinden ve güvenliğinden DENGE sorumlu değildir. 

7.7. İşbu sözleşmenin BAYİ tarafından, geçerli imza sirkülerinde yetkili bulunan kişilerce onaylanıp,  DENGE’ye 
gönderilmesinden sonra Yönetici Kullanıcı adı ve geçici Şifre BAYİ’ye gönderilecektir. DENGE, bu sözleşmeyi 
imzalamış veya daha önce imzalamamış olup Şifre’yi kullanmaya başlamış olan BAYİ’nin, yeni bir Şifre’ye 
sahip olmasını veya şifrelerini kullanmasını tek taraflı ve sürekli olarak engelleyebilir.  

7.8. DENGE BAYİ’nin sisteme girmiş olduğu kişisel bilgilerinin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına 
gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam v.b ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. 

7.9. DENGE eDenge servislerinin güvenli, hatasız ve zamanında kullanımını, servis kalitesini, doğru ve güvenilir 
sonuçlar ile bu konudaki beklentileri taahhüt etmez.  

7.10. DENGE üyelerin dosyalarını saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut 
ihtiyaçlara göre bu kotaları artırma ve eksiltme hakkına sahiptir. Ortamda bulunacak dosyaların saklanması, 
silinmesi, yedeklenmesi işleminden dolayı DENGE sorumlu değildir.  

7.11. DENGE gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline 
dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme 
hakkına sahiptir. DENGE, ilave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya 
tamamen kullanımdan kaldırabilir.  

7.12. DENGE, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında 
değişiklik yapabileceği gibi mevcut maddeleri değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde 
BAYİ’nin hizmetlerden yararlanabilmesi için, , eDenge ana sayfasında veya şifre giriş sayfasında doldurulacak 
sözleşme değişiklikleri ile ilgili alanı okuması ve elektronik ortamda “onay” butonuna basarak değişiklikleri 
kabul ettiğini beyan etmesi gerekir. Bu onayın verilmemesi halinde üyelik iptal edilerek, eDenge kullanımı 
askıya alınabilecektir 

  

8. EDENGE Sanal Pos Kullanımı 

8.1.  BAYİ kredi kartı ile işlem yapması durumunda, öncelikle kendisine ait kredi kartını kullanmalıdır. BAYİ’nin 
şirket olması ve şirkete ait kredi kartı bulunmaması durumunda şirketi temsil ve ilzama yetkili olanların kişisel 
kredi kartı da kullanılabilecektir. Kişisel kredi kartlarının kullanılması durumunda, DENGE ürün teslimini 
BAYİ’ye yapacak, bu işlemlerden dolayı çıkabilecek bütün sorunlardan sorumlu olacak ve DENGE’nin hiçbir 
sorumluluğu olmayacaktır. 

8.2.  Ödeme yapılacak kredi kartı BAYİ’ye değil de üçüncü şahıslara ait ise, bu durumda BAYİ, eDenge’de bulunan 
Kredi Kartı ile Ödeme Formu’nu kredi kartı hamiline eksiksiz olarak doldurtarak imzalattıktan sonra kredi 
kartı sahibine ait olan kimlik kartı ön arka fotokopilerini DENGE’ye faks veya e-posta yoluyla ulaştırmak 
zorundadır. Formun orijinali BAYİ tarafından saklanacak olup ihtilaf halinde ibraz yükümlülüğü BAYİ’ye aittir. 
Üçüncü şahıslara ait çıkabilecek kayıp, çalıntı kart, iptal, dolandırıcılık v.s. hususlara ilişkin tüm sorumluluk 
BAYİ’ye aittir.  BAYİ oluşabilecek zararlarla ilgili olarak hiçbir şekilde DENGE’ye rücu edilmeyeceğini, hiçbir 
talepte bulunulmayacağını, doğabilecek zararların BAYİ’nin cari hesabına borç olarak kaydedileceğini veya 
BAYİ tarafından nakden ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

8.3. DENGE, EDENGEPOS sistemine ilave edeceği diğer ödeme sistemleri de bu sözleşme kapsamındadır. 
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9. Kayıtların Geçerliliği  

Bayi işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda DENGE’nin defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar 
kayıtlarının HMK 193. Maddesi anlamında kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi 
niteliğinde olduğunu, kabul beyan ve taahhüt eder.  

10. Gizlilik 
BAYİ sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonraki iki yıllık süre 
içerisinde EDENGE sistemi ile ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt 
eder. DENGE BAYİ’nin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin ispat edilmesi halinde üyelik 
sözleşmesini derhal iptal edeceğini, BAYİ bu konuda DENGE’nin uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini 
şimdiden kabul eder  

11. Ürün Teslimatı 
DENGE sistem üzerinden almış olduğu siparişleri, giriş sırasına uyarak, mevcut stok yapısına göre, istediği dağıtım 
yöntemini kullanarak mümkün olan sürelerde BAYİ’ye teslim eder. DENGE teslimatı kendi araçları ile yapabileceği 
gibi, belirleyeceği bir kargo şirketi ile veya taşeron bir nakliyeci firma ile yapma hakkına sahiptir. Ürün teslimatı 
BAYİ’nin seçeneğine göre başka bir kargo şirketi veya DENGE’nin anlaşmalı olmadığı bir kargo şirketi ile 
gerçekleşmesi halinde, taşıma koşulları DENGE tarafından belirlenmediği için bu teslimatta DENGE sorumlu 
olmayacaktır. Taşıma ücretlerinin DENGE ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda DENGE tek taraflı olarak 
istediği zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Taşıma ücretinin DENGE tarafından ödenmesi halinde, birinci defada 
BAYİ yerinde bulunamayıp teslim gerçekleşmez ise, bu aşamadan sonraki ücretlerin tamamı BAYİ tarafından 
ödenir. BAYİ’nin malı, teslim almak istememesi veya yerinde bulunamaması halinde taşıma ücreti BAYİ’nin cari 
hesabına borç kayıt edilecek, sipariş bedelinin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, bu tutar kredi kartından tahsil 
edilecektir. Bu durumlarda sipariş iptal edilmiş sayılacak ve DENGE’nin bu siparişten dolayı uğramış olduğu 
zararlar BAYİ tarafından tazmin edilecektir.  

12. Vergilendirme 
DENGE’nin EDENGE 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 çıkabilecek tüm değişiklikler kendiliğinden bu sözleşme kapsamında hüküm ifade 
edecektir. Vergi kanunları uyarınca BAYİ’nin kayıt düzeni ile ilgili tüm sorumlulukları kendisine ait olacaktır.  

13. Uygulanacak Hükümler  
Bu sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme hükümleri, bu sözleşmede 
bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vesair) uygulanacaktır.  

14. Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri  
İşbu sözleşmeden dolayı doğacak bütün ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

15. Yürürlülük  
 EDENGE Kullanım Sözleşmesi işbu sözleşme ile sözleşme eklerinin tam olarak düzenlenip karşılıklı imzalanması ile 
yürürlüğe girer. 

16. Sözleşmenin Feshi  
İşbu sözleşme, taraflardan herhangi birinin karşı tarafa yazılı ihbarı ile herhangi bir süreye tabi olmaksızın her 
zaman feshedilebilir.  

 
İşbu sözleşme 15 (onbeş) maddeden ibaret olup, iki orijinal nüsha olarak tanzim edilmiş ve aşağıda yazılı ekleri ile 
birlikte taraflarca okunarak  ____/___ /20___   tarihinde karşılıklı imza altına alınmıştır 

   

 
DENGE BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.     BAYİ  

  

 


