
İNTERNET YOLU İLE SATIŞ (MARKETİNG) SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1- Taraflar; 

 

1.1. Satıcı 

 

Unvanı   : EMAY KORSE İÇGİYİM İML.İTH. İHR. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

Adresi :Sururi Mah. Bezciler Sok. Uğurlu Han No:10/59 Kat:1 

Yeşildirek – Fatih / İstanbul 

Telefon   : 0 212 527 24 35 

Faks    : 0 212 522 89 17 

E-mail    :info@emaykorse.com 

 

1.2. Alıcı 

 

Adı - soyadı/Unvanı  : 

Adresi    : 

Telefon   : 

E-mail    : 

Vergi Numarası  : 

Ticaret Scil Numarası  : 

Mersis Numarası  : 

 

Madde 2- Konu; 

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI' nın SATICI tarafından üretilip tescilli markasıyla piyasaya 

arz edilen ürünlerin  online pazarlama yolu ile elektronik ortamda satış ve pazarlaması, teslimi 

ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli 

Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların 

hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 

Bu sözleşme kapsamındaki hak ve yetkiler ALICI’ ya münhasır olarak verilmiştir. SATICI 

tarafça bu konuda istediği sayıda bayi tayin edebilecek bizzat SATICI dilediği yerde ve 

şekilde aynı ürünlere ilişkin satış yapabilecektir. 

 

Madde 3- Satış yetkisi verilen online Pazar yerleri; 

 

Alıcının işbu sözleşme ile satış ve pazarlama için yetkilendirdiği internet siteleri;   

 

 TRENDYOL – Dsm Grup Danışmalık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. 

 HEPSİBURADA – D-market Elektronik Hizmetleri ve Tic. A.Ş. 

 N11 – Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. 

 PTT Avm – PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş. 



 Amazon – Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Ltd. Şti.  

 Alınıyor – Abat Bilgi Tek. Tic. A.Ş. 

 Rizigo – Rizigo Elektronik Mağazacılık ve Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 

 Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş. 

 

Alan adlı sitelerdir. Yukarıda verilen yetki ALICI için münhasır yer yetkilendirmesi anlamına 

gelmemektedir.   

 

MADDE-4. Alıcı’ nın temsilci sayılmaması ; 

 

ALICI, bağımsız bir tacir vasfını haiz olup; bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, Taraflar’dan 

birini diğerinin hukuki temsilcisi, tacir yardımcısı veya iş ortağı durumuna getirmez, 

ALICI’ya hiçbir şekilde diğer satış noktalarına bayilik verme, talimat verme, diğer satış 

noktalarının işleyişine ilişkin işlem, eylem, sözleşme yapma hak ve yetkisi içermez. Bu 

Sözleşme; diğer tarafı zımni olarak temsil etmek, diğer tarafın nam veya hesabına ya da diğer 

tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç altına girmek yetkisi verdiği 

şeklinde yorumlanamaz. ALICI, sözleşme konusu malları kendi nam ve hesabına, riski ve 

sorumluluğu kendisine ait olmak üzere satacak ve dağıtacaktır. ALICI’nin Sözleşme'de 

belirlenen konu ve Sözleşme’yle verilen hak ve yetkiler dışında hiçbir işlem, eylem yapma 

hak ve yetkisi olmadığı gibi, SATICI adına ve hesabına veya kendi adına hiç bir işlem yapma 

hak ve yetkisi mevcut değildir. Bu kapsamda SATICI'yi her ne nam altında olursa olsun borç 

altına sokma, SATICI'ya herhangi bir ayni veya şahsi mükellefiyet yükleme, SATICI’ya ait 

her türlü hak üzerinde herhangi bir sınırlı ayni hak tesis etme, SATICI tarafından yazılı yetki 

verilmedikçe, Sözleşme konusu faaliyetlerle ilgili olarak hiç bir suretle vaatlerde bulunma 

veya garanti verme veya bu konuda imalı bir davranışta dahi bulunma hak ve yetkisi yoktur. 

ALICI, yetkisi olmaksızın veya yetkisini aşarak yaptığı sözleşme, eylem ve işlemlerden 

dolayı bizzat sorumlu olup, bu nedenle SATICI’ nın uğradığı ve/veya uğrayacağı her türlü 

zarar ve ziyanı tazmin etmek zorundadır. 

 

 

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri; 

 

1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli 

Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 

sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine 

getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

2. ALICI, SATICININ bilgisi ve onayı olmadan, almış olduğu XML dosyayı (Dijital 

Marketing) 3. bir firma ile paylaşamaz. ALICI’nın bu hükme aykırı hareket ettiğinin 

tespit edilmesi halinde ALICI’ya ürün verilmemesi, sözleşmenin haklı nedenle 

feshedilmesi ve bunun sonucu oluşan cezai şartı ödeme, ürün iadesi gibi öngörülecek 

yaptırımların biri veya tamamı uygulanacaktır. 

 



3. SATICI ürünlerine ait ALICI’ya bildirdiği perakende satış fiyatı, sözleşme ekinde 

verilecek tavsiye niteliğindeki belirtilen fiyat listesine uygun olacaktır.  Perakende 

fiyat listelerini günün şartlarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak ALICI’ya 

danışmaksızın değiştirme hakkını elinde tutar. 

 

4. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. 

Ayrıca  SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla 

internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat 

hatalarından sorumlu değildir. 

 

5. ALICI tarafından MI ve Emay Korse markasıyla piyasaya arz edilen/edilecek 

ürünlerin, SATICI tarafından ALICI’ ya teslim edildiği şekilde, teslim edildiği paket 

içerisinde satılacağı, paketin açılamayacağı, ürünlerin adet halinde satılmayacağı, yine 

ürünlerin isimlerinin, model numaralarının ve barkodlarının değiştirmeyeceği, 

SATICI’ nın belirlediği madel no ve barkod ile satışa sunulacağı taahhüt edilmiştir. 

 

6. ALICI satışlarında garanti belgesi, tanıtım ve kullanma kılavuzu ve Tüketici yasaları 

ile ilgili özellikle ayıpsız teslim vb. gibi yasal düzenlemelere uygun hareketle 

yükümlüdür. 

 

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri; 

 

1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine 

getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini 

kabul etmiş sayıldığını kabul ve taahhüt eder. 

2. ALICI, sözleşme süresi boyunca, ticari ahlak kurallarına, Türk Ticaret Kanunu, 

Tüketicinin Korunması Hakkından Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi 

Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat, Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer kanunlara uygun hizmet vererek 

SATICI'nın itibarını korumakla yükümlüdür. ALICI, işbu Sözleşme kapsamındaki hak 

ve yetkilerini, SATICI’nın ürün, hizmet veya işleri için belirlediği pazarlama stratejisi, 

hizmetin özelliği, rekabet ortamı gibi nedenlerle belirleyeceği kriterlere uygun olan 

bölge ve satış merkezleri üzerinden kullanmayı taahhüt etmiştir. 

3. ALICI ürün siparişlerini, müşterilerin ihtiyaçlarını her zaman karşılayacak şekilde, 

depolarındaki tüm ürün stoklarını adet/kategori/tür/ürün itibariyle göz önünde 

bulundurarak vermekle yükümlüdür. ALICI, satın almış olduğu tüm ürünleri sürekli 

olarak müşterilerin kolayca fark edebileceği şekilde teşhir ederek, satışa hazır 

bulundurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4. ALICI, ürünlerin satış ve dağıtımını SATICI tarafından sağlanan şekil ve şartlarda ve 

orijinal kapalı ambalaj ile yapacaktır. Paketlerin orijinal halinin bozulması, ambalajın 

açılması, paket içinde yer alan ürünün çıkarılması, değiştirilmesi ve bunlarla sınırlı 

olmamak kaydı ile orijinalliğini bozacak/ortadan kaldıracak tüm benzer haller ile 

model numaralarının ve barkodlarının değiştirilmesi hali Sözleşme'nin ALICI 

tarafından esaslı ihlali olarak kabul edilecektir. 



 

5. ALICI, SATICI’dan satın alacağı ürün adedini ve türünü, ürün niteliklerini dikkate 

alarak günlük/haftalık olarak SATICI’ya sipariş etmek, SATICI da ALICI’ nın 

siparişlerini değerlendirerek, sipariş sınırları içinde olmak kaydı ile uygun göreceği 

adet/kategori/tür/tutarda ürün sağlamak/satmak hakkını haizdir. ALICI sipariş 

talebinin kısmen ya da tamamen kabul edilmemesi durumunda SATICI’dan her ne ad 

altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

6. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında yaptığı iş ve eylemlerde, piyasa şartlarını bozacak 

tarzda hareket etmemeyi taahhüt etmiştir. 

 

 

Madde 7- Ürün İade/Garanti ve Servis Prosedürü:  

 

 

Ürün İade: Sehven alınan her ürün için genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, 

Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. 

(Ürünün tekrar satılabilir olma durumunu bozmadan neden belirterek iade edilmesi 

mümkündür) İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. Üründe ve ambalajında herhangi bir 

açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde 

ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade 

alınmaz ve bedeli iade edilmez.  

 

 

Madde 8- Sözleşme Süresi; 

 

İşbu sözleşmenin süresi, sözleşmenin imza altına alındığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır. 

Sözleşme, taraflardan birisinin istemi üzerine tek taraflı olarak 30 gün öncesinden yapılacak 

yazılı bildirimi ile feshedilinceye kadar devam eder. 

 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri 

dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile 

yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da 

bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, 

savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve 

iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında 

gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.  

 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı 

herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 gün süreyle devam 

ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır. 

 

 



SATICI işbu sözleşmeyi haklı bir nedenle feshettiği durumda ALICI cezai şart olarak 

SATICI’nin ALICI’ye kestiği faturanın %30 ‘nu ödeme yükümlülüğü ve de SATICI talep 

ettiği durumda elinde kalan SATICI’ye ait ürünleri teslim masraflarının da karşılanarak 

SATICI’ye İADE edilmesi yükümlülüğü altına girecektir. 

 

Madde-9 Ticari sırlar ve gizlilik  

 

ALICI, bu Sözleşme’nin uygulanması nedeni ile muttali olduğu veya olabileceği her türlü 

standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kamuya 

mal olmuş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri gizli bilgi olarak kabul etmekle, bu 

bilgileri yasal taleplerin haricinde SATICI’ nın yazılı izni olmaksızın 3. kişilere vermemekle, 

açıklamamakla, kamuya duyurmamakla ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan 

kaçınmakla yükümlüdür. Bununla beraber ALICI, kendi gizli bilgilerini korumakta 

gösterdikleri özenin aynısını istihdam ettiği kişiler, yardımcı kişiler ve kendisi ile ilgili kişiler 

açısından da göstermek ve bu sır saklama yükümlülüğüne belirtilen kişilerin de uymasını 

sağlamakla yükümlü olup; bu kişilerin işbu Sözleşme’de belirtilen gizlilik hükümlerini ihlal 

etmesi halinde bu ihlalden dolayı bu sayılanlarla birlikte müteselsilen sorumlu olacağını kabul 

etmektedir.  

 

SATICI, alıcıya vermiş olduğu ürünlere ait ve marka ile görsellerin haricinde ürünlerin başka 

manken ile ya da başka bir yol ile SATICI’NIN kullanımı haricinde kullanmamayı kabul eder. 

 

ALICI işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenden dolayı sona ermesi halinde; herhangi bir süre 

ile sınırlı olmaksızın bu madde hükmündeki gizlilik yükümlülüklerinin aynen devam ettiğini 

kabul ederek bu gizliliği yukarıda sayılan kişiler açısından da temin etmekle yükümlü 

olduğunu kabul eder. ALICI, işbu yükümlülüğü hilafına hareket etmesi durumunda 

SATICININ uğrayacağı her türlü zararı karşılamayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

ALICI, işbu Sözleşme devam ederken ve işbu Sözleşme sona erdikten sonra, öğrendiği 

SATICIYA ait, SATICI tarafından sağlanan veya üretilen gizli bilgi ve dokümantasyonları 

koruyacağını, ifşa etmeyeceğini, açıklamayacağını, rakip olan kuruluşlarla aynı konuda 

faaliyette bulunmayacağını ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak çalışmalarda 

bulunmayacağını, herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermeyeceğini ve doğrudan 

ve dolaylı olarak taraflar arasındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmayacağını gayri 

kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

ALICI, işbu sözleşme sebebiyle sahip olduğu, ticari ilişki devam ederken her hangi bir şekilde 

sahip olabileceği SATICI’ ya ait ve bağlı şirketlerine ait tüm bilgilerin, SATICI’ nın müşteri 

portföyü ile kurucu/ yönetici şahıs ve işletmesine ait diğer bilgilerin, fiyat, üretim teknik ve 

faaliyetlerinin stoklarının satış politikalarının personel demirbaş ve eklentilerinin bu işe ait ve 

bu iş sebebiyle yapılan tüm dosya, doküman evrak ile resmi ve özel belgelerin, e-maillerin, 

telefon görüşmelerinin, içerdiği bilgiler sebebiyle GİZLİ Bilgi olduklarını kabul ve taahhüt 

eder. ALICI, yukarıda tanımı yapan ticari sırları sözleşmede belirtilen hakların kullanımı ve 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi sınırlarının dışında kendi ve/veya üçüncü kişinin 



menfaatine olacak şekilde kullanamamayı bunları her ne sebeple olursa olsun üçüncü kişi ile 

paylaşmamayı umuma arz etmemeyi bu yükümlülüklerine aykırı davranması halinde 2.000 

USD (İKİBİN.DOLAR) cezai şart bedelini ödemeyi kabul eder. 

 

ALICI yukarıda yazılı olan gizli bilgiyi işbu Sözleşme sona erdikten sonrada korumayı kabul, 

beyan ve taahhüt eder. Gizliliğe ilişkin işbu düzenleme, Sözleşmenin sona ermesi veya 

feshine müteakip süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

 

Madde 10.  Ürün’ün ve markası’nın korunması – haksız rekabetin önlenmesi  

1. ALICI, arızalı ve ayıplı Ürünler’i SATICI’nin ticari itibarına zarar verebilecek tarzda 

satmamayı eğer arıza veya ayıp var ise bunları SATICI’ye bir an önce bildirip değişiminin 

sağlanarak satışa sunulmasına özen göstermelidir.  

2. ALICI,, Ürün’ün vasıf, nitelik ve özellikleri konusunda kendi veya SATICI adına, 

Müşterilerine veya tüketicilere ilave hiç bir garanti veremez. Aksi takdirde, her türlü 

sorumluluk ALICI,’ye ait olup, SATICI ‘nin bu nedenden uğrayacağı zararlar için ALICI’ya 

rücu hakkı saklıdır.  

3. ALICI, SATICI’nin yazılı iznini almaksızın, M,I ve Emay Korse Markasını ve sair 

ŞİRKET tanıtım işaretlerini hiç bir şekilde kullanamaz. ALICI, Ürün’ü ve Ürün’ün ve 

SATICI nin Marka ve sair tanıtım işaretlerini, üçüncü kişilere kullandıramaz, taklit edemez, 

aynı veya benzerlerini üretemez/ürettiremez, satamaz/sattıramaz.  

4. ALICI, üçüncü kişilerin Ürün’ü veya 3. Maddede belirtilen markaları taklit ettiklerini veya 

diğer bir surette tecavüzde bulunduklarını ya da haksız olarak kullandıklarını öğrendiği 

takdirde durumu derhal SATICI’ye bildirmek, SATICI’nin bu konuda vereceği talimata göre 

hareket etmek ve markaya tecavüzün/haksız rekabetin önlenmesi için gerekli her türlü 

işbirliği-yardımı yapmakla yükümlüdür.  

5. ALICI, M,I ve Emay Korse Markasının şöhretini ve SATICI ‘nin ticari itibarını koruyup 

güçlendirecek tarzda hareket etmek ve ticari itibarına zarar vermesi muhtemel davranışlardan 

ve ticari ahlaka uygun olmayan faaliyetlerden kaçınmakla yükümlüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Madde 11- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri; 

 

Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul 

Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. 

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş 

sayılır. .../…/… 

 

 

 

SATICI       ALICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek:  

 

Vergi Levhası  

İmza Sirküleri ( Gerçek kişiler için İmza Beyannamesi) 

T.C kimlik Fotokopisi 

Pazaryeri Satıcı Bilgileri (Satıcı ID, Satıcı Hesap No, Satıcı Adı) 

Web site adres bilgileri 


