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SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ
1.

TARAFLAR
İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme"), bir tarafta HOŞNUDİYE MAH. 732.SOK. NO:28 D:6
TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR adresinde bulunan INFO AJANS İNTERNET HİZMETLERİ A.Ş. (“INFO AJANS”) ile
diğer tarafta EK-4: Bayi Bilgi Formu’nda bilgileri yazılı bulunan (“Satıcı”) arasında, aşağıda belirtilen şartlar
ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

INFO AJANS ve SATICI ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.
İşbu Sözleşmenin ekleri ve Platform’da sunulan INFO AJANS hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler,
açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. Şöyle ki; Satıcı, INFO AJANS
tarafından yönetilmekte olan açık pazar modeli elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı
sanal mağazadan satış yapmak, INFO AJANS’da Satıcı’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu
elektronik ticaret platformu ve güvenli ödeme yazılım hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

Satıcı, işbu Sözleşme ile INFO Ajans’ın, kendi ticari temsilcisi sıfatıyla yapmış olduğu satışlara yönelik Alıcılardan
ürün bedeli tahsili konusunda yetkilendirmiş olduğunu ve bu ürün bedel ödemelerinin INFO AJANS’a yapılması
ile Alıcıların ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacağını, ayrıca Satıcıya bir ödeme yapmakla yükümlü
olmayacağını bildiğini, beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
Bu hususlar ve ticari ilişki çerçevesinde Taraflar işbu Sözleşme’de belirtilen şartlarda mutabık kalmışlardır.
2.

TANIMLAR

Platform : Mülkiyeti INFO AJANS’a ait olan ve işbu Sözleşme ile belirlenen "Hizmetler"in sunulmakta olduğu
www.pastaiste.com ve bağlantılı tüm diğer alan adlarında mevcut olan internet sitesini ve mobil uygulamayı ifade
eder.
Hizmet/Hizmetler : Üyelerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve Satıcıların
ürün/hizmetlerini kendi sanal mağazalarında yayımlayarak satışa
çıkarmaları amacıyla INFO AJANS tarafından Platform’da sunulan; ilan
yayınlama, satışa aracılık ve benzeri sair tüm uygulamaları ifade eder.
Kullanıcı/Kullanıcılar : Platform’a erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
Üye/Üyeler : INFO AJANS ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak Platform’a üye olan veya
"Hizmetler"den yararlanan, "Alıcı" ya da "Satıcı" olan gerçek ve tüzel
kişileri ifade eder.
Alıcı : Platform üzerinde "Satıcı" tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan
veya başkası tarafından kendisine mal ve/veya hizmet satın alınan
gerçek veya tüzel kişi "Üye"yi ifade eder.
Satıcı: Platform üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar
aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi "Üye"yi ifade eder.

Sanal Mağaza/Satış Alanı

: Platform üzerinde INFO AJANS prosedür ve kurallarına uygun olarak
Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcı’ların, bir ya da birden fazla mal
ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını
yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.
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Satıcı Sayfası

:

Satıcı’nın, Platform’da sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den
yararlanabilmesi
için
gerekli
işlemleri
gerçekleştirebildiği,
kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem
detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen
kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade
eder.

Güvenli Ödeme Altyapısı

:

INFO AJANS tarafından geliştirilmiş olan, Satıcı’nın satmış olduğu
ürün bedelinin Alıcı’dan tahsil edilmesine ve Satıcı’ya ödemesi
gereken komisyon bedellerini düştükten sonra Satıcı’ya iletilmesine
olanak sağlayan altyapı sistemini ifade eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinde INFO AJANS tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların
yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti
oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, INFO AJANS tarafından Satıcı’ya sunulan
Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına
girmemektedir; INFO AJANS işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın
bulunduğu alanda ürün satış hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden,
Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.
4.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, "satıcı" sıfatını kazanabilmek için, öncelikle "Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi" ("Ek1")’inde
yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından
işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, INFO AJANS’ın Satıcı’nın başvurusunu sebep
göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen
Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru
sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm
zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında
ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Platform nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış
kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği,
değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde, INFO AJANS’a bildirmekle
yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle INFO AJANS’ın herhangi bir zarara uğraması halinde,
Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.
4.2. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması
için INFO AJANS ile tam iş birliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul,
beyan ve taahhüt eder.
4.3. Satıcıların sanal mağazada satışa çıkardıkları ürünleri ve özelliklerini tam, eksiksiz, doğru bir şekilde yazmaları
ve satışa uygun şekilde fotoğraflamaları gerekmektedir.
4.4. Satıcı, Sanal Mağaza’sında yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin
gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; INFO
AJANS’ın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle INFO AJANS’ın
uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere INFO AJANS tarafından yapılmış olan ödemelerden
gayrikabili rücu olarak sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.5. Satıcı, satışa sunduğu ürünlerin kalite kontrollerinin yapılabilmesi için INFO AJANS tarafından deneme siparişleri
verilebileceğini, bahse konu deneme siparişlerinden kaynaklanabilecek kargo/kurye bedellerini karşılamayı
kabul, beyan ve taahhüt eder.
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4.6. Ürün görsellerinin Satıcı tarafından INFO AJANS’a verilmesi halinde Satıcı fotoğraflar tüm ürün görsellerinin FSEK
uyarınca eser niteliğini haiz olması halinde eserden doğan FSEK’in 21. maddesindeki işleme, 22.
maddesindeki çoğaltma, 23. maddesindeki yayma, 24. maddesindeki temsil, 25. maddesindeki işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı Sözleşme süresiyle sınırlı olarak herhangi
bir mecra ve ülke sınırlaması olmaksızın INFO AJANS’a devrettiğini/devredeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
4.7. Platform üzerinden INFO AJANS ‘a kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya
içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya
işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir
türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet
siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında INFO AJANS’ın herhangi bir
sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.8. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat
doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu
ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve
satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Satıcı Sanal Mağaza’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek
ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin ("EK-2") içeriğini sürekli olarak takip etmek
ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcı’nın EK-2’de yer alan
ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiillerin hukuka aykırılığından dolayı INFO AJANS’a
yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek
muhatabı Satıcı olacaktır. INFO AJANS’ın bu beyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde
hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle INFO AJANS’ın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere INFO
AJANS tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan
ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde INFO AJANS Sözleşme’yi herhangi bir
tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve sair tazminat
hakları saklı kalacaktır.
4.9. Satıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi’nde
belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak
hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki
ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4.10. INFO AJANS, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi
halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla
paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcı’ların yasal haklarını
kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer
Kullanıcı’lara iletilebilecektir.
4.11. Satıcı, Platform’a üye olduğu esnada bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına
erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı
adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş
yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme
hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait
olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak Platform’da INFO AJANS aleyhine veya zararına işlem yapılması
halinde; Satıcı, INFO AJANS’ın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.
4.12. Platform üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi INFO AJANS olacaktır ve önceden yazılı rızası
alınmaksızın Satıcı tarafından Platform’da yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla,
kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, Websitesi’ne
kendi iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek
ancak bu içeriğin tarafından INFO AJANS Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her
türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına
ve Platform’un reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli
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her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel INFO AJANS’a tahsis ettiğini kabul,
taahhüt ve beyan eder.
4.13. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek,
değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni
kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde
bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetler’in
kullanılması hukuka aykırı olup; INFO AJANS’ın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava
ve takip hakları saklıdır.
4.14. INFO AJANS, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri
güvenli bir ortamda saklayacaktır. INFO AJANS, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için
gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla INFO AJANS’ın ve iş
ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve
yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin INFO AJANS
tarafından işbu madde hükmüne göre kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
4.15. Satıcı, Platform’da yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek
şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin
sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için
gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere)
aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla INFO AJANS tarafından talep edilen önlemleri derhal
almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.16. INFO AJANS, Platform’un tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü
önlemi alma ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. İşbu amaçla INFO AJANS, sunulan hizmetleri ve içerikleri
her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri
Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. INFO AJANS hem
güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Platform üzerinden gerçekleştirilen
mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.
4.17. Satıcı, siparişlerin INFO AJANS kuryesi tarafından teslim edilmesini seçmesi halinde siparişleri Sayfalarına
düştüğü andan itibaren yarım saat içinde hazırlayıp INFO AJANS kuryelerine teslim etmek zorundadır. Satıcı
bu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.18. Siparişlerin kargo aracılığıyla teslim edileceği durumlarda; Satıcı, belirlediği gönderim bölgelerine yapılan satış
kaynaklı kargo ve diğer taşıma masraflarından münhasıran sorumlu olduğu durumlarda hiçbir surette
Alıcı’dan bu nam altında bedel talep etmeyecektir. İşbu kargo bedellerinin INFO AJANS tarafından kargo
şirketlerine ödenmesi durumunda ilgili tutarlar INFO AJANS tarafından Satıcı’dan tahsil edilecektir.
4.19. Satıcı ürünleri kendi imkanıyla dağıtım yapmayı taahhüt ettiği bölgelerde Alıcılara bu yöntemle teslimat
yapabilecektir. Bu yöntemin seçildiği durumlar Satıcı siparişleri Sayfasına düştüğü andan itibaren bir saat
içinde Alıcıya teslim etmek zorundadır. Alıcıların teslimat adreslerinde adres yetersizliği olması durumunda
Satıcı INFO AJANS Müşteri Hizmetlerini arayarak adresin detaylarını talep edecektir. Satıcı her ne koşulda
olursa olsun siparişleri Alıcının bildirmiş olduğu adresine teslim edeceğini ve her ne sebeple olursa olsun
Alıcılarla kişisel numarasından iletişim kurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.20. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına INFO AJANS tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve Satıcı işbu
Sözleşmede belirtilen edimlerini ve satmış olduğu ürüne dair taahhütlerini tam ve gereği gibi yerine
getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği
satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. INFO AJANS tarafından Satıcı’ya uygulanacak
olan komisyon oranları, listeleme bedelleri, ödeme altyapısı kullanım bedelleri, kargo/kurye taşıma bedeli,
ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-3 Finansal Şartlar’da belirlendiği şekilde uygulanacaktır. INFO
AJANS, işbu Sözleşme ve EK-3’te yer alan Finansal Şartlar’da yer alan sair hususlarda 3 (üç) gün önceden
Satıcı’ya haber vermek kaydıyla tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4.21. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Platform üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan
kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. INFO AJANS, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme
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koşullarına ve Websitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi,
hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin
şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda
bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe
son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı
kapatabilir. Satıcı böyle bir durumda INFO AJANS’danherhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, INFO AJANS’ın herhangi bir sebep
belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.
4.22. Satıcı, Alıcılar’la Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde "Satıcı" taraf
olduğunu, INFO AJANS’ın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı
yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu
kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin
kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış
sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık
durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, Platform’dan satışını
yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve
gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün
olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.
4.23. Satıcı, Alıcıyla yalnızca Platform üzerinden sözleşme akdedecek ve sadece Platform üzerinden söz konusu ticari
faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Alıcı’nın Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime
geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her
türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.
4.24. INFO AJANS tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir
daha INFO AJANS platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı
hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve
durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın
tazmininden sorumlu olacaktır.
4.25.

Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8.
uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek
zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz
yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle INFO
AJANS’ın ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri, INFO AJANS’ın
ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26. Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve INFO AJANS tarafından uygulanan kampanyaların detayları,
ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler INFO AJANS tarafından önceden habersiz
olarak değiştirilebilecektir. INFO AJANS tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe
girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Website’den takip etmek ve değişikliklerin gereklerini
yerine getirmek zorundadır.
4.27. Satıcı’nın INFO AJANS tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde
olması ve bu faaliyetlerin INFO AJANS nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı,
söz konusu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından
mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.28. Satıcı, kendisinden kaynaklı nedenlerle oluşacak müşteri memnuniyetsizliği ve/veya şikayetlerini gidermek
amacıyla INFO AJANS tarafından müşteriye özel düzenlenecek olan özür ve promosyon ürün
gönderimlerinden doğacak her türlü ürün bedelini ve sair giderleri karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt
eder. Özür ve promosyon bedelleri EK-3 Finansal Şartlar’da belirlendiği şekilde uygulanacaktır.
4.29. Satıcı’nın Websitesi’nde satışa sunduğu ve/veya sahibi ve/veya hak sahibi olduğu tüm markaların Sözleşme
kapsamında her türlü pazarlama ve satış faaliyetinde herhangi bir mecra, baskı ve/veya kopya sayısı ve
süre sınırlaması olmaksızın, işbu sözleşmeye ek herhangi bir ek bedel olmaksızın INFO AJANS tarafından
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kullanılmasına muvafakat ettiğini, INFO AJANS’ın işbu markaları kullanımının marka sahibinin başta 6769
sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere anılan markalar ve bunların kullanımı üzerindeki haklarını ihlal
etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.30. Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca
düzenlenen yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat
hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan yöntemleri
kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla ve INFO AJANS’ı zarar uğratacak herhangi
bir fiilde bulunmamakla yükümlüdür. Satıcı'nın, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi,
satması nedeniyle INFO AJANS’ın maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve
ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. INFO AJANS tarafından Satıcı'nın Mal/Hizmet’i hatalı
kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit
edilmesi halinde, INFO AJANS ilgili Mal/Hizmet’i Platform’dan kaldırma ve/veya Satıcı’ın üyeliğini askıya
alma hakkına sahiptir. Satıcı, INFO AJAN’ın bu fiilleri ile ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde
bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.31. Satıcı, INFO AJANS’ın Platform üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda
bulunurken, bu iş birliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini
gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, INFO AJANS’ın iç işleyişine ve online
operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda INFO AJANS’ın
kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne
aykırı fiilleri sebebiyle INFO AJANS’ın herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı’nın kusur
veya ihmalinin sebep olması halinde bu zararı Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.
4.32. Satıcı, INFO AJANStarafından sağlanan veya onaylanan yöntemler dışında ALICI ile her ne sebeple olursa olsun
iletişime geçmeyeceğini, Satıcı, Alıcı’nın Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime
geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyeceğini, ALICI’ya' gönderilen ürün paketleri içinde kendi
reklamını yapmak üzere broşür, el ilanı ve sair herhangi bir tanıtıcı belge kullanmayacağını, sipariş edilen
ürün haricinde ürüne ek olarak promosyon ürün eklemeyeceğini, aksi takdirde INFO AJANS’ın işbu maddeye
ihlalden kaynaklanacak tüm zararlarını karşılayacağını, Satıcı’ya ait mağazanın tamamen INFO AJANS’ın
takdirine bağlı olarak ve yine INFO AJANS tarafından süreli veya süresiz olarak kapatılacağını peşinen
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.33. INFO AJANS yasal yetkili makamlardan talep gelmesi durumunda Satıcı’nın kendisinde bulunan her türlü
bilgilerini ilgili makamlarla paylaşacaktır. Bu bilgiler, üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer
kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamla sınırlı olmak üzere
uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer 3. Kişi ve/veya yasal yetkili makamlara iletilebilecektir.
4.34. INFO AJANS, Satıcı’nın kendisinde bulunan her türlü bilgilerini, INFO AJANS’ın 3. Kişilerle akdedeceği ticari
ilişkiler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin ve uygulamaların reklamı ve pazarlanması amacıyla, söz
konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir, saklayabilir ve üçüncü kişilere
açıklayabilir. Satıcı bilgilerinin INFO AJANS tarafından işbu maddede belirtilen şekilde kullanımına ve
saklanmasına rıza gösterdiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.35. INFO AJANS, Platform’da yer alan çeşitli hizmetleri ücretsiz veya indirimli olarak sunma imkanına sahip olup,
Söz konusu indirimli veya ücretsiz hizmetlerin sunulmasından tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı
olarak vazgeçip, hizmeti ücretli veya indirimsiz olarak sunmaya başlayabilir.
4.36. Satıcı’nın, Platform’da satışa sunduğu ürünlere ilişkin fiyatları kendi kusuru ve/veya ihmali neticesinde siteye
yanlış/hatalı girmesi halinde Satıcı, ürünü, Alıcı’nın sipariş etmiş olduğu fiyat üzerinden Alıcı’ya göndermekle
yükümlüdür.
4.37. Satıcı, katalogunda yer alan ürünlerin stok kontrollerini düzenli olarak yaparak güncelleyecektir. Temin
edemediği durumlarda derhal INFO AJANS ile iletişime geçip bilgi verecek, müşterinin itirazı durumunda
ürün INFO AJANS tarafından farklı bir tedarikçiden temin edilebilecek olup bu durumda temin edilen ürün
bedeliyle müşterinin ödediği bedel arasındaki fark Satıcıya fatura edilecektir.
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4.38. Satıcı tarafından Alıcı’ya gönderimi sağlanan ürünlerin hasar görmeyecek ve kargo/kurye aracında yer alan
diğer ürünlere zarar vermeyecek şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Satıcı, paketleme işlemleri sırasında
başka bir platforma, markaya vb. ait herhangi bir ambalaj ve/veya paket kullanmayacaktır. Satıcı, INFO
AJANS’ın işbu maddede anılan bir ihlali tespit etmesi halinde, Satıcı’ya ait mağazanın tamamen INFO
AJANS’ın takdirine bağlı olarak ve yine INFO AJANS tarafından süreli veya süresiz olarak kapatılacağını
peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.

SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak
ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. INFO AJANS, EK-3 ve EK-4 haricinde (komisyon oranları,
vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan
genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Satıcı’ya e-posta veya fiziki posta
yoluyla bildirerek veya Satıcı Sayfası’nda ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin
değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte
kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1. Kişisel veri, INFO AJANS’ın çalışanlarına, müşterilerine ve/veya INFO AJANS sistemlerinde bulunan kişilere ait
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (“Kişisel Veri”). Satıcı, bu doğrultuda INFO AJANS
tarafından kendisine aktarılan gerçek kişilere ait her türlü bilginin Kişisel Veri olduğunu, bu verileri 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu husustaki sair mevzuat ile çıkarılan ve/veya çıkarılacak diğer
düzenlemeler (hepsi birlikte “Mevzuat”) ve Sözleşme kapsamında, yalnızca Sözleşme amacı ile sınırlı olarak
işleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.2. Kişisel Veriler, Satıcı tarafından münhasıran INFO AJANS tarafından talep edilen hizmetin sunulması amacı ile
işlenebilecektir. Kişisel Veriler’in anılan kapsamın dışına herhangi bir şekilde işlenmesi, INFO AJANS’ın
konuya ilişkin ön yazılı onayına tabi olacaktır. Satıcı, Kişisel Veriler’i kendi nezdinde saklayacak olup üçüncü
taraf hizmetlerinin kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması da dahil olmak üzere Kişisel
Veriler’in Satıcı tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, Taraflar arasında aksi yönde bir
yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır. Satıcı, Kişisel Veriler’in anonim hale getirilerek kullanım veya
aktarımının da bu kapsamda yasaklanmış olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı, Sözleşme’nin sona ermesi
ile birlikte Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamı INFO AJANS’a imza karşılığı teslim
edecek ve akabinde kendi nezdindeki kayıtları silecek ve yok edecektir.
6.3. Satıcı, Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz bir şekilde erişilmesini ve Kişisel
Veriler’in kendisine aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.
6.4. Satıcı tarafından işbu Sözleşme’de izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının
gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından Satıcı sorumlu olacaktır.
Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde
işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda Satıcı bu durumu
derhal (aynı gün içerisinde) INFO AJANS’a bildirecek ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için
INFO AJANS tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacaktır.
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6.5. Satıcı, Kişisel Veriler’in işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini
ve varsa alt yüklenicisinin personelini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Bahsi geçen personelin
Sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan
münhasıran Satıcı sorumlu olacaktır.
6.6. Satıcı, INFO AJANS tarafından kendisine iletilmesi halinde veri sahibi taleplerini derhal yerine getirmekle
yükümlüdür. Herhangi bir nedenle aynı gün içerisinde yerine getirilemeyen talepler, nedeni yazılı olarak
bildirilerek takip eden iş günü içerisinde yerine getirilecektir. Veri sahibinin herhangi bir şekilde doğrudan
Satıcı’dan talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü)
INFO AJANS’a yazılı bildirimde bulunulacak ve INFO AJANS’ın talep ve talimatları doğrultusunda aksiyon
alınacaktır.
6.7. Satıcı, Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işlemeleri bakımından INFO AJANS ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu
denetimine tabi olduğunu kabul ve beyan eder. INFO AJANS, söz konusu denetim hakkını bizzat veya
üçüncü bir kişi eliyle kullanabilecek veya Satıcı’dan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep
edebilecektir. Söz konusu denetimler neticesinde Satıcı’nın Kişisel Veriler’e ilişkin yükümlülüklerine aykırı
davrandığının tespit edilmesi halinde, ilgili denetim masrafları Satıcı tarafından üstlenilecek olup, INFO
AJANS’ın bu tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır. Satıcı’nın denetime izin
vermemesi veya kendisinden talep edilen denetimi gerçekleştirmemesi halinde INFO AJANS, işbu Sözleşme
ve Taraflar arasında yürürlükte bulunan diğer sözleşmeleri derhal geçerli olmak üzere feshedebilecektir.
6.8. Satıcı, Mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili
yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara uygun davranmakla yükümlüdür. Bahsi geçen
düzenlemeler kapsamında meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik veya güncelleme nedeniyle Satıcı’nın
süreçlerinde bir değişiklik gerekmesi halinde, Satıcı söz konusu değişikliği en geç ilgili yeni/güncel
düzenleme yürürlüğe girmeden evvel tamamlamakla yükümlüdür. Bahsi geçen düzenlemenin işbu
Sözleşme kapsamında bir değişiklik gerektirmesi halinde ise, Taraflar Sözleşme’nin uygun şekilde tadilini
gerçekleştirecektir. Değişiklik gereken Sözleşme hükmü, Taraflar’ca bu hususta bir aksiyon alınmamış olsa
dahi yürürlük tarihi itibariyle güncel mevzuata uygun şekilde uygulanacaktır.
6.9.

İşbu madde Sözleşme herhangi bir sebeple sona erse dahi yürürlükte kalmaya devam edecektir.

7.

GİZLİLİK

7.1. Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır ya da diğer
yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında tarafların ve
çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, patent ve know-how, buluş, iş, metot, telif
hakkı, marka, teknik bilgiler, müşteri ve piyasa bilgileri ve diğer sair bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul
edilir. İşbu Sözleşme ihlal edilmeksizin hukuki ve meşru yollarla genel kamunun bilgisi dâhilinde olan ve
tarafların gizli olmadığını açıkça ve yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında
değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir
mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta
derhal ve her halde 2 (iki) iş günü içerisinde bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında
değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi korumayı, her ne suretle olursa olsun 3. Kişilerle
doğrudan/dolaylı olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
ticari, finansal, patent ve knowhow, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm
bilgiler "Gizli Bilgi" olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip
eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
7.2. Satıcı sipariş bilgilerini, siparişin içeriğini ve eklerini (kart notu, ürün içeriği vb.) “Gizli Bilgi” olarak kabul edecek
olup, söz konusu bilgilerin kendisi ve/veya çalışanları tarafından herhangi bir şekilde 3. Kişilerle paylaşılması
halinde INFO AJANS nezdinde oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. Satıcı’nın işbu
madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle INFO AJANS’ın herhangi bir zarara uğraması halinde INFO AJANS’ın
bu zararı Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır.

INFO AJANS İnternet Hizmetleri A.Ş. – Hukuk Birimi
SATICI KAŞE & İMZA

SÖZLEŞME KATEGORİSİ: MARKETPLACE/PAZARYERİ

9/13

7.3. Taraflar, zorunlu hallerde ve işin doğası gereği çalışanlarına ve danışmanlarına bu bilgileri vermeleri halinde
bilginin gizliliği hususunda da çalışanlarını ve danışmanlarını da uyarmak yükümlülüğündedir. Aksi takdirde
Taraflar, çalışanlarının ve danışmanlarının işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde
doğrudan sorumlu olacaklarını gayrikabili rücu peşinen kabul ve taahhüt ederler.
7.4. İşbu Gizlilik hükümleri, Sözleşme süresi sona erdiğinde dahi Taraflar arasında süresiz olarak geçerli olmaya
devam edecektir.
8.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini
geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme,
eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir
nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim
sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana
gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak
yorumlanacaktır.
9.

GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek
olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. INFO AJANS, Satıcı’nın Sözleşme hükümlerine aykırı
davranması nedeniyle Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme
hakkına her zaman sahip olacaktır. Böyle bir hakkın kullanımı INFO AJANS tarafından yazılı olarak Satıcı’ya
bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan
satışların gereğini yerine getirecektir.
Bununla birlikte, Taraflar herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında
bulunmaksızın, 7 (yedi) gün önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi
feshedebilir. Sözleşme’nin INFO AJANS tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar sunulan
hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca
Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı’lara karşı mevcut olabilecek tüm
sorumlulukları devam edecektir.

10.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu
Sözleşme ’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
11.
KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda INFO AJANS’ın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri
tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil
teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi
niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
12.

BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya
Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri
kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
13.

BİLDİRİM
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Satıcı ve INFO AJANS, Satıcı’nın Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta
adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen
zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın Websitesi’ne kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul
edilecek olup, Satıcı’nın e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

14.

YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ve 5 (beş) ekten ibaret bu işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza
ve/veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe
girmiştir. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihten önce Taraflar arasında imzalanmış tüm sözleşmeler, yazılı ve sözlü
anlaşmalar işbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Satıcı aksi yöndeki tüm
taleplerinden baştan feragat etmiştir.
EKLER:
EK-1: Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi
EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi
EK-3: Finansal Şartlar
EK-4: Bayi Bilgi Formu
EK-5: Muvafakatname

EK-1: MAĞAZA AÇILIŞ GEREKLİ DOKÜMAN LİSTESİ
•
•
•
•
•

Vergi Levhası Fotokopisi
Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
İmza Sirküleri Fotokopisi
Ticaret Sicilinden Alınacak Güncel Faaliyet Belgesinin Aslı
Banka bilgilerini gösterir hesap cüzdanı veya belge

Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz:
•
•
•
•
•
•

Ortaklık Sözleşmesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Yalnızca Ön Yüz)
Faaliyet Belgesi
İmza Sirküleri
Vergi Levhası
Banka bilgilerini gösterir hesap cüzdanı veya belge

Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme
yetkisi INFO AJANS’da olacaktır.
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EK-2: YASAKLI ÜRÜNLER LİSTESİ



















Airbag ve ekipmanları
Alım satımı devlet iznine tabi olan ürünler
Alkollü içecekler
Ateşli silahlar ve bıçaklar
Askeri teçhizat
Canlı hayvan
Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış
ürünler
Dinleme cihazları
Hisse senedi, tahvil, bono
İnsan ve diğer canlı organları
Kaçak ve ithalatı yasak ürünler
Kopya ve bandrolsüz ürünler
Kültür ve tabiat varlıkları
Maymuncuk ve kilit açıcılar
Promosyon ürünleri
Pornografik içerikli malzemeler
Radar dedektörleri



























Reçeteli ilaçlar, lensler, her türlü gözlük
çerçevesi ve ruhsatsız gıda Takviyeleri •
Resmi kıyafetler ve resmi üniformalar
Sahte veya Replika ürünler
Şans oyunları biletleri
Telsiz ve komünikasyon cihazları
TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler
Tütün mamulleri & Elektronik sigaralar
Uyuşturucu maddeler
Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler
Yanıcı ve patlayıcı maddeler
Yasaklı yayınlar
Telif hakkını haiz ürünler
İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı
maddeler
Web ortamında saldırma ve program kırma
yazılımları
Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık
ve büyücülük vesair hizmetler
Kişilik Hakları
Yasaklı Hayvan Türleri
Her türlü ürün özelliği taşımayan satışlar
Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler
Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri
Sosyal Ağ ve diğer İnternet Üyelik Hesapları
Elektrikli Kaykay
Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret
platformlarına ait hediye çeki ya da indirim
kuponları
Taşıtların yönetim sistemine müdahale
amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat
Emniyet kemeri adaptörü
Deneme Boyu / Numune (Tester) Parfüm
vesair Kozmetik Ürünleri

EK-3: FİNANSAL ŞARTLAR
İşbu Ek, sanal ortamda kabul edilerek ya da fiziki olarak taraflarca imzalanıp onaylanarak kabul edilmiş ve imza
tarihinde yürürlüğe girmiş olan, Satıcı Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”)’nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar
arasındaki finansal şartları belirlemek adına akdedilmiştir. INFO AJANS, EK-3 Finansal Şartlar ve EK-4 Bayi
Bilgi Formu adlı eklerde yer alan başta komisyon oranı, listeleme bedeli, güvenli ödeme altyapısı kullanım
bedeli, kargo taşıma bedeli,kurye taşıma bedeli, ödeme vadesi ve şartları, özür ve promosyon ürün bedelleri
olmak üzere sair hususlarda 3 (üç) gün önceden Satıcı’ya haber vermek kaydıyla tek taraflı olarak değişiklik
yapma hakkına sahiptir.




•

Hizmet Komisyonu: Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet komisyon bedeli malın
Satıcı ile mutabık kalınan tüm indirimleri uygulandıktan sonraki fiyatı üzerinden, her bir satış için
EK-4: Bayi Bilgi Formu adlı ekte belirlenmiştir. Herhalükarda hizmet komisyonu malın KDV
DAHİL satış fiyatı üzerinden hesaplanacak ve %18 hizmet komisyonu KDV oranı uygulanacaktır.
Güvenli Ödeme Altyapısı Kullanım Bedeli: Satıcı, yapmış olduğu satış işleminin ödemesinin Alıcı’dan
tahsilini ve kendisine iletilmesini sağlayan ve INFO AJANS tarafından geliştirilmiş olan yazılımın
kullanılmasından kaynaklı doğacak olan bedel ₺0’dir.

Listeleme Bedeli: Satıcı, Platform’da yer alan ve ilgili ayda satış işlemi görmüş (siparişe dönüşmüş) her bir
tekil ürün kodu için INFO AJANS tarafından belirlenmiş olan tutarı INFO AJANS’a ödeyecektir. INFO AJANS
tarafından belirlenecek tutar işbu Ek’in imzalanmasını müteakip Satıcı ile paylaşılacaktır, ilerleyen
dönemlerde olabilecek değişiklikler Satıcı’ya bir önceki ayın 25. gününden önce e-posta yoluyla
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bildirilecektir. Satıcı, ödeyeceği bedeli uygun görmemesi durumunda ürün veya ürünlerini Platform’dan
kaldırma hakkına sahiptir.

Örnek Hesaplama:
A

B

C

D

E= B x D

Satıcı’nın
Platform'da
listeli ürün
sayısı

Satıcı’nın
ilgili
ayda satış işlemi
görmüş
ürün sayısı

Satıcı’nın
ilgili
ayda
aldığı
toplam
sipariş adedi

Birim
Listeleme
Bedeli

INFO AJANS’a
ödenecek toplam
listeleme bedeli

700

100

3,500

0 TL

0 TL

•

Kurye Taşıma Bedeli: 4.17. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı’nın ürünlerin INFO AJANS kuryesi
tarafından taşınması ve Alıcılara teslim edilmesi nedeniyle INFO AJANS’a toplam sipariş bedeli üzerinden,
her bir sipariş için ödenecek kurye taşıma komisyon bedeli EK-4: Bayi Bilgi Formu adlı ekte belirlenmiştir.

•

Kargo Taşıma Bedeli: 4.18. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Satıcı’nın karşılamakla yükümlü olduğu
kargo bedelinin INFO AJANS tarafından kargo şirketlerine ödenmesi durumunda
INFO AJANS’ın Satıcı’dan tahsil edeceği tutardır.

•

Ödeme Vadesi ve Şartları: Satın alınan malın tam ve gereği gibi Alıcıya teslim edilmesini takiben, Satıcı
tarafından ilgili ayda teslim edilen tüm satışların toplam bedelinden yukarıda bahsi geçen Hizmet
Komisyonu, Listeleme Bedeli, Ödeme Altyapısı Kullanım Bedeli, Kurye Taşıma Bedeli ve Kargo Taşıma
Bedeli tutarları düşüldükten sonra kalan tutara ilişkin olarak Satıcı, ürünün müşteriye teslimini takiben Ek4:
Bayi Bilgi Formu'nda belirlenen gün kadar sonra ödemeye hak kazanacak olup söz konusu ödeme INFO
AJANS tarafından hak kazanım tarihini takip eden ilk Cuma
günü Satıcı’nın INFO AJANS’a bildirmiş
olduğu banka hesabına yapılacaktır. Bankaların ve ödeme kuruluşunun yapacağı hizmet kesintilerinden
INFO AJANS’ın sorumluluğu olmayacaktır. İade taleplerinde; Satıcıya mal bedeli gönderilmişse, Satıcı tahsil
edilen tutarı derhal iade edecektir, aksi takdirde INFO AJANS’ın Satıcı’dan bedeli talep etme ve/veya varsa
cari hesabından mahsup etme haklı saklı olacaktır.

•
-

Diğer Şartlar:
Satıcı, olağanüstü haller dışında ve aksi belirtilmediği sürece ürünü taahhüt ettiği sürede Alıcıya
ulaştırmakla yükümlüdür. Satıcı’nın siparişi hazırlayıp belirlenen süre içinde (hızlı teslimat bölgelerinde
teslimatlar INFO AJANS aracılığıyla yapılacaksa yarım saat içinde, Satıcı teslimatı kendi kuryesi ile
yapacaksa 1 (bir) saat içinde, kargo ile gönderim yapılacaksa sistemde seçili kargo süresi içinde, ileri
tarihli teslimat olacak siparişler için tam tarihi ve saatinde) teslim etmemesi halinde; zamanında teslim
etmediği her ürün için INFO AJANS’a ; 20 TL + KDV ceza ödeyecektir.

-

Satıcı’nın, aşağıda belirtilen maddelerde sayılan ihlallerden herhangi birini gerçekleştirmesi halinde, ihlalin
gerçekleştiği her ürün/durum için INFO AJANS’a 50 TL + KDV ceza ödeyecektir.
•
•
•
•
•
•
•

Alıcı ile gerçekleştirilen yazılı ve/veya sözlü iletişimde şikayete yol açabilecek tarz ve üslup kullanmak,
Alıcılara siparişlerine ilişkin olarak düzenlenen faturaları göndermemek,
Siparişlerle beraber sevk irsaliye belgesini göndermemek,
Hatalı ve/veya eksik parçalı ve/veya kusurlu ürün göndermek,
Alıcının onayı olmaksızın ürün katalogunda yer almayan ürün/ikame ürün göndermek,
Alıcıyı INFO AJANS’ın aradan çıkaracak şekilde başka bir Platformda alışverişe yönlendirmek,
Alıcı tarafından iade edilen ürünü kabul etmemek,
Alıcıyla INFO AJANS kanalları haricinde herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla iletişim kurmak.
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-

Satıcının, mücbir sebepler hariç herhangi bir sebeple ürünü taahhüt ettiği sürede hiç teslim etmemesi
halinde ise, teslim etmediği her ürün için INFO AJANS’a 100 TL + KDV ceza ödeyecektir. Ayrıca bu sebeple
doğabilecek her türlü idari para cezası sorumluluğu Satıcı’ya aittir.

-

Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden
dolayı INFO AJANS, Sözleşme’yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal tek taraflı olarak
feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı’dan derhal tahsil edebilecek ya
da nezdinde mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

-

Satıcı ürünlerin kargo ile teslim edildiği durumda ürünlerin kargoya tesliminden sonra zayi olması ve/veya
üründe hasar meydana gelmesi halinde tek muhatabının kargo şirketi olacağını, INFO AJANS’dan her ne
nam altında olursa olsun herhangi bir hak, alacak ve/veya talepte bulunmayacağını, INFO AJANS’a en
geniş şekilde ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Ek, Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme’nin feshiyle birlikte
kendiliğinden son bulacaktır.

EK-5: MUVAFAKATNAME
Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ile EK-1: Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi, EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi,
EK-3: Finansal Şartlar ve EK-4: Bayi Bilgi Formu’nda yer alan genel işlem şartları tarafımızca detaylı olarak
incelenmiş, avukatlarımıza/danışmanlarımıza incelettirilmiş ve karşılıklı müzakere edilerek kabul edilmiştir. Özellikle
anılan sözleşmede yer alan genel işlem şartları hakkında bilgilendirilmiş, anlamlarını, aleyhimizde doğurabileceği
sonuçlarını ayrıntıları ile incelemiş, teknik hususları alanında uzman kişilerle de görüşüp değerlendirmiş
bulunmaktayız. Bu hükümler çerçevesinde Şirketiniz ile anılan sözleşmeyi imzalamayı ve sözleşme hükümlerinin
uygulanmasını kabul ederim/ederiz.
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