
HİZMET ARACILIĞI, SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ 
 
MADDE: 1 - TARAFLAR 
 
1 İşbu sözleşme ("Sözleşme"), merkezi “Etfal Hastanesi Sok. No: 2 Kat: 4 Şişli / İstanbul” adresinde                
mukim Fırsat Bu Fırsat İnternet Hizmetleri Reklam Turizm Organizasyon Pazarlama ve Ticaret A.Ş.             
(“Fırsat Bu Fırsat”) ile merkezi "................................................................................................................      
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................." adresinde mukim   
"...................................................................................................................................................................
..............................................................." (“Satıcı”) arasında ..... / ...... / ............ tarihinde imzalanmıştır.  
2 Fırsat Bu Fırsat ve Satıcı işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak              
anılacaklardır. 
 
MADDE: 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
1 Fırsat Formu'nda belirtilen mal veya hizmetin Web Sitesi kanalıyla satışı ve Satıcı'nın tanıtımı ve               
pazarlanması kapsamında tarafların karşılıklı olarak yüklendikleri hak ve yükümlülüklerin tespitidir. 
2 Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup,             
Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir; Fırsat Bu Fırsat işbu             
ticari faaliyette sadece, Satıcı'ya Web Sitesi'nde ilan yayınlama ve satış hakkı vermektedir. Satıcı, Web              
Sitesi'nden gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar'a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması          
Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. Tekrar            
belirtmekte fayda var ki; Fırsat Bu Fırsat, Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin                
satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun           
uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. 
 
MADDE: 3 - TANIMLAR 
 
Alıcı: 
Fırsat Bu Fırsat ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi'ne üye olan ve Satıcı tarafından               
Web Sitesi üzerinden verilen ilanlarla satışa arz edilen mal veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder. 
Satıcı: 
Fırsat Bu Fırsat ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi'nde mal veya hizmet satışı yapan               
tüzel veya gerçek kişiyi ifade eder. 
Web Sitesi: 
Mülkiyeti Fırsat Bu Fırsat'a ait olan ve Fırsat Bu Fırsat'ın işbu Sözleşme ile belirlenen mal ve                
hizmetlerin satıldığı www.firsatbufirsat.com alan adlı internet sitesini, m.firsatbufirsat.com alan adlı          
mobil siteyi, Fırsat Bu Fırsat ve Galaxy Fırsatları adlı mobil uygulamalarını ifade eder. 
İşletme Paneli: 
Satıcıların gelen siparişleri görebilecekleri, kargo takip numaralarını girebilecekleri, ödemelerini takip          
edebilecekleri internet sitedir.  
 
MADDE: 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
1. Fırsat Bu Fırsat, mal ve hizmetin pazarlanması ve satışı için gerekli iletişim ve ödeme alt yapısını                 
sağlamaktadır.  
2. Satıcı, Web Sitesi'nde yayınlanmasını istediği tarihten en az 15 gün önce işbu sözleşmenin ayrılmaz               
parçası olan “Fırsat Formu”nu Fırsat Bu Fırsat'a bildirir. Fırsat Bu Fırsat, söz konusu fırsat yayınlama               
talebini herhangi bir sebep göstermeksizin reddetme, yayınlama için tarih belirleme veya özel            
koşullarda değişiklik yapılmasını isteme hakkına sahiptir.  
3. Satıcı, Fırsat Bu Fırsat kullanıcılarına fırsat konusu mal veya hizmeti ayrıca bir servis ücreti talep                
etmeksizin Fırsat Formu'nda belirlenen süre boyunca satmayı kabul ve taahhüt eder.  
4. Satıcı, işbu sözleşme uyarınca Fırsat Formu'nda belirlenen süre boyunca fırsat konusu mal veya              
hizmeti bulundurmak, mal veya hizmeti zamanında, hasarsız, yayınlanan niteliklere uygun ve ayıptan            

http://www.firsatbufirsat.com/


ari olarak, düzenleyeceği fatura ile birlikte teslimini sağlamak zorundadır. Herhangi bir nedenle Fırsat             
Bu Fırsat kullanıcılarına mal veya hizmetin sunulamaması durumunda, Satıcı Fırsat Bu Fırsat            
kullanıcılarına karşı doğrudan sorumludur. Alıcının cayma, caymaya bağlı iade, ayıp ve ayıba bağlı             
iade süreç ve şartları Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair ilgili yasal mevzuat              
ile düzenlenmiş olup, Satıcı söz konusu mevzuat hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.              
Satıcı, Alıcı tarafından geri gönderilen ürünü teslim aldığını Fırsat Bu Fırsat'a derhal bildirmek             
zorundadır. Alıcının cayma hakkını kullandığını veya malı ayıplı olduğunu Fırsat Bu Fırsat'a            
bildirmesi halinde Fırsat Bu Fırsat ayrıca bir inceleme ve Satıcıdan konuya açıklama veya savunma              
alma yükümlülüğü bulunmaksızın satılan ürün bedelini ve varsa ek zarar bedellerini Alıcıya ödeyerek             
söz konusu bedelleri Satıcıya rücu edecektir.. Bu Satıcı Fırsat Bu Fırsat'ı cayma hakkına ve ayıplı mala                
ilişkin bildirimlerin alınması ve bunlara ilişkin bedellerin Alıcıya ödenmesi hususunda          
yetkilendirmiştir. 
5. Satıcı satışa sunulacak mal veya hizmetlerin satışına hakkı bulunduğunu, mal veya hizmetlere             
ilişkin tüm içeriğin, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu, içeriğin 5661 sayılı Kanuna ve              
yönetmeliklere, 6502 sayılı Kanun ve yönetmeliklerine, 556 sayılı KHK, 5846 sayılı Kanun ve             
yönetmeliklere, Marka ve Patent Mevzuatına, yayın ve ticari reklam ve ilanlara ve ilişkin ilke ve               
uygulama esaslarına, Medeni Yasa ile teminat altına alınmış olan kişilik haklarına, velhasıl ilgili tüm              
mevzuata uygun olmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuatın tanıdığı hak sahiplerinden ve/veya           
bağlı bulunduğu meslek kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden ve/veya tüm kişi/kuruluşlardan vs.           
gelebilecek her türlü haklara, iddialara ilişkin her türlü talepleri, cezaları üstlenmiş ve sorumlu olduğu,              
ödemekle yükümlü bulunduğunu, ortaya çıkabilecek her türlü marka ve benzeri telif haklarından            
sorumlu olduğunu, tüm bu hususlarla ilgili olarak Fırsat Bu Fırsat'ın muhatap olmayacağını aksi             
durumda derhal müdahale ederek sorumluluğu üstleneceğini, tüm hukuki, idari, cezai sorumluluğu           
kendisine ait olacağını, bunlarla ilgili Fırsat Bu Fırsat'ın maruz kalabileceği herhangi ceza, tazminat ya              
da zararı yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal tazmin edeceğini, işbu taahhüdün herhangi bir süre              
sınırlamasına tabi olmadığını gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
6. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı             
olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin             
muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü            
teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. 
7. Satıcı fatura kesmek ve mal veya hizmeti fatura mukabilinde teslim ve ifa etmek zorundadır. Satıcı,                
satılan her mal veya hizmet karşılığında fatura keseceğine ilişkin Fırsat Bu Fırsat'a, imzalı ve kaşeli               
taahhütname vermeyi kabul ve beyan eder.  
8. Satıcı, kendisiyle Web Sitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar'ı Web Sitesi dışında alışveriş             
yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. 
 
MADDE: 5 - MALİ HÜKÜMLER  

1. Fırsat Bu Fırsat, verdiği hizmet aracılığı ile gerçekleşen her bir mal veya hizmet satışı üzerinden,                
işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Fırsat Formunda belirlenen oranda komisyon             
alacaktır. Bu komisyon ücretinin ödenmesinden Satıcı sorumludur. Komisyon bedeli, satışı          
gerçekleşen mal veya hizmetin KDV dahil satış bedeli üzerinden hesaplanır. Web Sitesindeki mal veya              
hizmetlerin karşılığı alınacak komisyon ücreti Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil            
edilecektir. Fırsat Bu Fırsat, belirtilmiş olan komisyon bedelini ekonomik koşullara göre yeniden            
düzenleme ve piyasa şartlarına göre değiştirme hakkını saklı tutar.  
2. Fırsat Bu Fırsat, Web Sitesi üzerinden yapılan hizmet satışlarında ödemenin yapılması ile birlikte              
kullanıcılara geçerlilik süresi Satıcı tarafından belirlenmiş olan kupon kodu verecektir. Satıcı           
kullanıcının aldığı kupon kodu karşılığında satın alınan hizmeti kullanıcıya verecek olup kuponun            
kullanıldığının onayını da İşletme Paneli üzerinden Fırsat Bu Fırsat'a bildirmek zorundadır. 
3. Fırsat Bu Fırsat, Web Sitesi üzerinden yapılan mal satışlarında ödemenin yapılması ile birlikte              
kullanıcılardan kargo bilgilerini de alıp İşletme Paneli üzerinden Satıcı ile paylaşacaktır. Satıcı malı             
kendi anlaşmalı olduğu kargo firması ile Alıcıya gönderecektir. Kargo takip numarasını da İşletme             
Paneli üzerinden Fırsat Bu Fırsat'a bildirmek zorundadır. Mal teslimi sonrasında Alıcı teslim aldığına             
dair onay verecek ya da 5 iş günü sonrasında otomatik olarak teslimat onaylanacaktır. 
 



4. Fırsat Bu Fırsat ödemeyi, Satıcı tarafından verilen kupon onaylarını ya da Alıcı tarafından verilen               
teslimat onaylarını haftalık periyodlar halinde topladıktan sonra yapacaktır. Fırsat Bu Fırsat toplanan            
haftalık satış bedellerinin ödemesini ise; takip eden haftanın çarşamba günü, varsa iadeler ile             
kullanıcılar tarafından Fırsat Bu Fırsat'a yöneltilen talepler karşılandıktan ve kendi hizmet komisyon            
bedelini kestikten sonra, Satıcı hesabına aktaracaktır. Her halükarda Satıcı'ya yapılacak ödeme 100 TL             
altında ise Fırsat Bu Fırsat ödemeyi en az 100 TL olana kadar erteleyecektir. Kullanılmayan hizmet               
bedelinin ödemesi ya da teslim edilmeyen mal bedelinin ödemesi Satıcı'ya yapılmayacaktır. Fırsat Bu             
Fırsat, herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Satıcı ile mutabakata varana kadar mal veya hizmet             
bedelini hesapta bloke etme hakkına sahiptir.  
5. Fırsat Bu Fırsat aldığı komisyon bedeline karşılık olarak Satıcı'ya fatura düzenleyecek olup söz              
konusu faturalar toplu olarak ayda bir kesilecektir. 
6. Fırsat Bu Fırsat mal veya hizmetin Web Sitesi kanalıyla satışı ve Satıcı'nın tanıtımı ve pazarlanması                
kapsamında reklam harcamaları yapmaktadır. Bu nedenle satın alınan fırsatın Satıcı tarafından satış            
sonrası iptal edilmesi, ürün fırsatlarında ürünün tedarik edilememesi, taahhüt edilen sürede kargoya            
verilmemesi ya da benzer herhangi bir durumda, satış bedeli alıcıya iade edilse dahi, Fırsat Bu Fırsat                
hizmet gerçekleşmiş gibi doğacak komisyonu tahsil edecektir.  
7.Satıcı'nın ürün ya da hizmeti almak isteyen alıcılara Web Sitesi dışından satış yapmayı teklif etmesi,               
direk satış yapması, kısaca Satıcı'nın Web Sitesi üzerinden satışa mani olmaya çalışması halinde bu              
durumun tespitiyle birlikte Fırsat Bu Fırsat'ın mahrum kaldığı komisyon satıcıya yansıtılacaktır. 
 
MADDE: 6 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 

İşbu Sözleşme, taraflar arasında belirlenmiş kampanya süresi boyunca devam edecek olup taraflar            
mutabık kaldıkları sürece yürürlükte kalacaktır. Fırsat Bu Fırsat, Satıcı'nın işbu Sözleşme maddelerine            
uymaması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Satıcı, fesih sebebiyle, Fırsat Bu             
Fırsat'ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır. 

MADDE: 7 - DİĞER HÜKÜMLER 

1. İşbu sözleşme kapsamında ve tarafların bu sözleşmeden doğan edim ve yükümlülükleri konusunda             
gereken veya istenen bütün ihbarlar, bildirimler, talepler veya başka haberleşmeler, ancak yazılı            
olduğu ve tarafların yukarıda belirtilen adreslerine elden teslim edildiği ya da iadeli taahhütlü posta ile               
gönderildiği takdirde usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır.  
2. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak          
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkili olacaktır.  
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