
 TİME4DROP  

HİZMET SÖZLEŞMESİ 

 

 

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TANIMLAR 

 

İşbu sözleşme Fabrikstr 76 71522 Backnang/ALMANYA adresinde mukim BEDİBUY 

GMBH (Bundan sonra “FİRMA” olarak anılacaktır.)  ile ………………… adresinde mukim 

…..    (Bundan sonra “GİRİŞİMCİ” olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar 

dâhilinde imzalanmıştır. 

 

İşbu sözleşmede, yukarıda sayılanlar dışında, sözleşmede geçen aşağıdaki ifadeler 

karşılarında yer alan anlamları içermektedir.  

Ürün: time4drop paketi 

Pazar Yeri: GİRİŞİMCİ’nin e-ticaret yoluyla ürün satacağı Ebay, Amazon, Real gibi online 

ortamlar 

Frontend: Önyüz 

Telif Hakları:Sözleşme kapsamında sayılan fotoğraflar, grafikler, logo ve diğer fikri haklar 

Eklenti: E-Ticaret sistemine yeni özellikler sağlayan ücretli/ücretsiz entegre yazılımlar 

Layout: Ebay pazaryerine yüklenecek ürünlerin sergileneceği tasarım 

Domain name: İnternet alan adı 

Hosting Hizmeti: E-Ticaret sisteminin sunucu üzerinde barındırılması hizmeti 

Ücret: Sözleşmede kararlaştırılan 4000 (DÖRTBİN) EURO ücret 

Müşteri: GİRİŞİMCİ’nin ürünleri sattığı alıcılar.  

 

2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER  

 

2.1. FİRMA 

Ticaret Unvanı : Bedibuy GmbH 

Vergi No  : DE 306486002 

Adres   : Fabrikstr. 76 71522 Backnang / Almanya 

Telefon  :  +49 7191-2299756 

E-mail   : support@bedibuy.com 

 

2.2.GİRİŞİMCİ 

Ticaret Unvanı :  

Vergi No  : 

Adres   : 

Telefon  : 

E-mail   : 

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU  

İşbu sözleşmenin konusu, FİRMA’NIN GİRİŞİMCİ’YE sözleşmede açıklanan e-ticaret 

sisteminin kurulması ve işlerlik kazandırılması kapsamında; sisteme FİRMA ürünlerinin 



yüklenmesi, ürünlerin bilgi ve stok senkronizasyonunun ve domain ve hosting hizmetinin 

sağlanmasına ilişkin hizmet ilişkisinin düzenlenmesi ile GİRİŞİMCİ’nin Türkiye’de kuracağı 

şirketin Almanya ve Avrupa ülkelerinde ticari faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan vergi 

numarasının temin edilmesi konusunda verilecek danışmanlık hizmetinden ibarettir. 

 

4. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI 

 

İşbu sözleşme kapsamında FİRMA aşağıda bölümler halinde sunulan hizmetleri sağlamayı 

kabul ve taahhüt eder.  

 

4.1. E-Tı̇caret Sı̇stemı̇nı̇n Sağlanması ve Kurulumuna İlı̇şkı̇n Yükümlülükler 

 

4.1.1. FİRMA, GİRİŞİMCİ’ye ürün bilgilerinin ve görsellerinin görüntülenebildiği, bilgiler 

üzerinde düzenleme yapılabilen, fatura düzenlenebilen, stok takibi yapılabilen ve satışa 

ilişkin analizleri içeren, eklentinin GİRİŞİMCİ tarafından satın alınıp kurulması halinde 

ürünün pazar yerine aktarımının sağlandığı, pazar yerleri üzerinden yapılan satışlara ait 

sipariş bilgilerinin görülebildiği shopware tabanlı “time4drop” adı verilen e-ticaret sistemini 

sağlar.  

 

E-ticaret sistemi, GİRİŞİMCİ’ye tüm fonksiyonları ile çalışır durumda teslim edilir. FİRMA, 

GİRİŞİMCİ’ye bilgi merkezi, faturalar, destek, ürünler, mağazam ve network özelliklerine 

sahip müşteri kontrol paneline (business center) erişim hakkı sağlar. GİRİŞİMCİ, CRM 

paneli üzerinden FİRMA’ya her türlü sorusunu yöneltebilir. FİRMA, bu taleplere en geç 2 

gün içinde cevap verir.  

 

4.1.2. FİRMA, stoklarına giren ürünlerden pazar yerlerinde satışa uygun görülen yeni 

ürünleri belli aralıklarla girişimcilerin e-ticaret sistemine otomatik olarak yükler.  

 

4.1.3. FİRMA, GİRİŞİMCİ’ye toptan satış sistemine girmesi için GİRİŞİMCİ’ye özel hesap 

bilgileriyle erişim sağlanabilecek bir hesap tanımlar.  

 

4.1.4 Sisteme yüklenen ürün açıklamaları FİRMA tarafından oluşturulur ve girişimcilerin e-

ticaret sistemine yüklenir. Bu bilgiler “ürünlere ait Almanca açıklamalar, ürün stok bilgileri, 

ürünlerin toptan fiyatı ve profesyonel ürün resimleri” kapsamaktadır. GİRİŞİMCİ, bu 

bilgilerde değişiklik yapabilir, ancak bu halde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan 

sorunlardan GİRİŞİMCİ sorumludur, FİRMA değişiklikler konusunda taahhüt vermiş 

sayılamaz.  

 

Ürün görselleri, FİRMA tarafından profesyonel fotoğrafçılar ve grafikerler aracılığıyla 

sağlanmakta ve ürün bilgileri ile birlikte sisteme aktarılmaktadır. GİRİŞİMCİ, FİRMA’nın 

sağladığı görselleri herhangi bir telif ücreti ödemeksizin kullanabilir, FİRMA tarafından 

sağlanan görseller dışında bir görsel, dosya, bilgi vb kullanılması, halinde GİRİŞİMCİ’nin 

kullandığı görsellerden ve diğer belgelerden kaynaklanan telif sorunlarından FİRMA sorumlu 

değildir. 



 

 

FİRMA, siparişlerle ilgili olarak GİRİŞİMCİ ile sözleşme devam ettiği sürece ücretsiz destek 

sağlar. Ayrıca teknik sorular, Pazar yerlerindeki satış stratejileri, fiyat politikası, e-ticaret 

sistemi üzerinde kişiye özel revizyonlar gibi siparişlerle ilgili olmayan konularda ilk yıl 

ücretsiz destek sağlar. 1 (BİR) YILLIK sürenin dolmasının ardından GİRİŞİMCİ’nin 

talebiyle FİRMA, 100 EURO ücret karşılığında destek paketini 1 (BİR) YIL uzatır. 

Siparişlere ilişkin talep açma hakkı için GİRİŞİMCİ’nin destek paketine ihtiyacı yoktur. 

GİRİŞİMCİ, time4drop paketine sahip olduğu sürece ücretsiz olarak sipariş destek talebinde 

bulunabilir. 

 

4.1.5. GİRİŞİMCİ’nin talebi halinde, e-ticaret sisteminde, reklam ve promosyon 

çalışmalarında ve faturalarda kullanılmak üzere dijital dükkân adına ait logo tasarımı FİRMA 

tarafından ücretsiz olarak sağlanır. GİRİŞİMCİ, kendisine erişim bilgisi sunulan 

https://dashboard.time4drop.com adresindeki CRM sistemi üzerinden logo talebinde bulunur. 

Ayrıca kullanmak istediği logo tasarımına ilişkin logonun tasarımı, renk, şekil vb. konuda 

FİRMA’ya ön bilgi verir. Bilginin verilmemesi durumunda FİRMA, GİRİŞİMCİ adına 

logoyu kendisi tasarlar. Bu halde, logo tasarımının yeniden yapılması yönünde GİRİŞİMCİ 

talepte bulunamaz. Mevcut tasarım üzerinde düzenleme yapılması talebinde bulunulması 

halinde hizmet ayrıca faturalandırılır. 

 

4.1.6. GİRİŞİMCİ’nin sistemde ödemeleri izleyebilmesi için gerekli olan eklenti 

kurulumları FİRMA tarafından yapılır. Eklentileri satın almak/kiralamak, kullanmak ve 

konfigürasyonlarını yapmaktan GİRİŞİMCİ sorumludur. FİRMA teknik ekibi, 

GİRİŞİMCİ’nin kendisinin temin ettiği eklentilerin sisteme entegrasyonu konusunda 

yardımcı olur. 

 

4.1.7. FİRMA, kendilerine erişim bilgileri sunulan https://dashboard.time4drop.com 

adresinde CRM sistemi üzerinden GİRİŞİMCİ’nin talep etmesi halinde, Ebay Layout 

kataloğundan seçtikleri bir tasarımı e-ticaret sistemindeki pazar yerine ürün aktarma 

eklentisine ücretsiz olarak entegre eder. Entegrasyondan sonraki layout değişiklik talepleri 

halinde, verilecek hizmetin faturalandırılması konusunda FİRMA imtiyaz sahibidir.  

 

4.1.8. GİRİŞİMCİ’nin sisteme kaydolması ve paket ücretini ödemesini takip eden 15 gün 

içerisinde, FİRMA girişimcinin talep ettiği ve kullanımda olmayan domain adresini Hexonet 

firması üzerinden satın alır ve GİRİŞİMCİ’ye ücretsiz sağlar. İlk yıl için kayıt ücreti FİRMA 

tarafından ödenir, sonraki yıllardaki tescil uzatma ücreti GİRİŞİMCİ’ye fatura edilir.  

 

4.1.9. Yalnızca FİRMA’nın e-ticaret sistemini kapsayan hosting hizmeti FİRMA tarafından 

sağlanır. Domain adresleri, FİRMA tarafından sağlanan hosting hizmeti ile aktif hale gelir. 

Hosting hizmeti ilk yıl ücretsiz olup, takip eden yıllarda yıllık hosting ücreti GİRİŞİMCİ’den 

talep edilir.  

 

 

https://dashboard.time4drop.com/
https://dashboard.time4drop.com/


4.2. Ürün ve Fı̇yat Bı̇lgı̇sı̇nı̇n Güncellenmesı̇ ve Stok Sı̇stemı̇ne İlı̇şkı̇n Yükümlülükler 

 

4.2.1. FİRMA, stok bilgilerini ve ürün bilgilerinde yapılan değişiklikleri GİRİŞİMCİNİN 

sistemine otomatik olarak aktarır ve yapılan değişiklikler konusunda GİRİŞİMCİ, kendilerine 

sunulan panel üzerinden bilgilendirilir. Pazar yerlerinde ürün bilgisinin değiştirilmesinden 

GİRİŞİMCİ sorumludur.  

 

4.2.2. FİRMA’NIN tedarik ettiği ürünlerde oluşan fiyat değişiklikleri, GİRİŞİMCİ’NİN 

sistemine otomatik olarak aktarılır. Ürün fiyatlarının pazar yerlerindeki durumunu 

düzenlemek GİRİŞİMCİ’nin yükümlülüğündedir. 

 

 

5. GİRİŞİMCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

İşbu sözleşme kapsamında GİRİŞİMCİ, aşağıda sayılan yükümlülükleri sağlamayı kabul ve 

taahhüt eder.  

 

5.1. GİRİŞİMCİ, tercih ettiği pazar yeri üzerinden dükkân açma işlemini kendisi yapar ve 

açılış işlemleri için gerekli tüm bilgi, belge ve ücretleri kendisi sağlar. GİRİŞİMCİ’nin talebi 

halinde, FİRMA pazar yeri üzerinden dükkan açma konusunda ücretsiz olarak danışmanlık 

hizmeti sağlar. Ek olarak FİRMA, Almanya Vergi Dairesi tarafından talep edilecek belgelerin 

Almanca’ya tercüme edilmesi konusunda GİRİŞİMCİ’ye ücretsiz danışmanlık sağlayacaktır. 

GİRİŞİMCİ, Almanya’dan vergi numarası alınması için gerekli olan Türkiye’deki şirkete ait 

tüm bilgi ve belgeleri FİRMA’ya sağlamakla yükümlüdür. Tüm yollar denendiği halde 

GİRİŞİMCİ’nin Almanya Vergi Dairesinden vergi numarası talebinin olumsuz sonuçlanması 

durumunda GİRİŞİMCİ’ye paket ücreti iade edilecektir.  

 

5.2. GİRİŞİMCİ, e-ticaret sisteminin teknik olarak imkân vermesi durumunda dahi 

frontend (önyüz) üzerinde tasarım kullanamaz ve kendisine sağlanan domain adı üzerinden 

doğrudan satış yapamaz. GİRİŞİMCİ, e-ticaret sistemindeki ürünleri sosyal medya gibi farklı 

kanallardan satabilir. Bu halde, GİRİŞİMCİ kendi imkanları ile e-ticaret sistemindeki 

entegrasyonları sağlayabileceği gibi fatura karşılığında FİRMA tarafından teknik destek de 

alabilir. GİRİŞİMCİ, FİRMA tarafından sağlanan e-ticaret sistemiyle, kendisine ya da bir 

başkasına ait web sitesi üzerinden de doğrudan satış yapamaz.  

 

5.3. GİRİŞİMCİ, kendilerine panel üzerinden veya mail yoluyla bildirilen, pazar yerleri 

üzerindeki ürün bilgisi değişikliklerini yapmakla sorumludur. 

 

5.4. FİRMA tarafından sağlanan e-ticaret sistemi yalnızca FİRMA tarafından sağlanan 

ürünlerin satışı amacıyla kullanılır. GİRİŞİMCİ, kendi imkanları ile temin ettiği ürünleri de 

sisteme yükleyebilir ve satışını yapabilir. Ancak, başka herhangi bir dropshipping firmasının 

ürünleri sisteme yüklenemez ve sistem üzerinden satılamaz. 



5.5. GİRİŞİMCİ, ürünlerin güncel fiyatlarını takip etmekten ve pazar yerlerinde satılan 

ürünlerin fiyatlarını güncel fiyatlara uygun biçimde yeniden düzenlemekten sorumludur.   

5.6. GİRİŞİMCİ, FİRMA tarafından sağlanan görselleri sadece FİRMA’dan temin ettiği 

ürünler için kullanabilir. Kendi imkanları ile temin ettiği ürünler, aynı ürünler olsa dahi, 

FİRMA’nın fotoğrafları kullanılamaz. FİRMA’nın görsellerinin kullanılması halinde 

GİRİŞİMCİ, FİRMA’ya karşı doğacak telif ücretini öder.  

5.7. FİRMA tarafından sağlanan Layout, sadece FİRMA tarafından GİRİŞİMCİ’ye 

sunulan ürünlerde kullanılabilir. GİRİŞİMCİ, Layoutu başka kaynaklardan temin ettiği 

ürünler için kullanılamaz. Aksi takdirde GİRİŞİMCİ, FİRMA’ya karşı doğacak telif ücretini 

öder. 

5.8. Domain Tescilinin geçerlilik süresinin takibinden GİRİŞİMCİ sorumludur. 

Girişimcilere, domain süresi dolmadan önce, kayıt esnasında firmaya bildirdikleri mail 

adresleri üzerinden bildirim yapılır. GİRİŞİMCİ, bu bildirimler sonucunda domain yönetim 

paneli üzerinden domain süresini uzatmalıdır. GİRİŞİMCİ’nin yıllık domain ve hosting ücreti 

olarak 150 EURO ücretin FİRMA’ya aktarılması durumunda, anılan hizmetler FİRMA 

tarafından 1 (BİR) YIL süreyle uzatılır. Domain süresinin uzatılmaması durumunda 

karşılaşılacak hak kayıplarından GİRİŞİMCİ sorumludur.  

 

5.9. FİRMA tarafından sağlanan Hosting alanına, e-ticaret sistemi dışında yükleme 

yapılamaz. Eğer amacı dışında bir yükleme tespit edilir ise girişimciden, kullanılan ek alan 

için geçmişe dönük olarak hosting ücreti talep edilir GİRİŞİMCİ, ek olarak cezai yaptırımlar 

kısmında açıklanan para cezasını öder. FİRMA, GİRİŞİMCİ’den kaynaklanan, genel kamu 

düzenine, yasaya veya ahlaka aykırı, kanunen suç sayılan veya telif problemi yaratabilecek 

herhangi bir paylaşımdan sorumlu değildir. GİRİŞİMCİ’nin hosting alanından sayılan 

içeriklerden birini ya da birden fazlasını paylaşması halinde GİRİŞİMCİ, cezai şart 

ödeyecektir.  

5.10. GİRİŞİMCİ, pazar yerleri üzerinden satış yaptıktan sonra, sipariş bilgilerini 

time4dropstore.com üzerinden, kendisine sağlanan giriş bilgileri ile sisteme girip ödeme 

yaparak sipariş oluşturmalıdır. time4dropstore.com üzerinden verilmeyen siparişler için 

FİRMA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. GİRİŞİMCİ’nin cirosu yalnızca 

time4dropstore.com üzerinden oluşturulan siparişler değerlendirilerek hesaplanır.  

6. GARANTİ VE İADEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

6.1 Garanti Hükümleri 

 

6.1.1 FİRMA, GİRİŞİMCİ’nin toptan satış sisteminden almış olduğu her ürünün garanti 

kapsamı dışında kalan tamir ve değişim işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Niteliği gereği, 

tedarikçi firmanın garanti kapsamındaki işlemlerden sorumlu olduğu hallerde, FİRMA aracı 

rolüyle; GİRİŞİMCİ ve tedarikçi firma arasında iletişimi sağlar. Bu durumda FİRMA, iade, 



değişim gibi işlemlerin gerçekleşmesi sırasında GİRİŞİMCİ’ye ve tedarikçi firmaya ürünün 

gönderileceği adres, kargo bilgisi vb konularda bilgi verir.  

 

Niteliği gereği değiştirilmesi mümkün olmayan kullanılmış ürünlerin değişimi söz konusu 

olamaz. GİRİŞİMCİ, 2 (İKİ) YIL olan garanti süresi içerisinde meydana gelen sorunları 

FİRMA’ya iletmekle yükümlüdür. Bu durumda FİRMA, ürünün üretici bilgilerini 

GİRİŞİMCİ’ye ya da onun müşterisine iletecektir.  

 

6.1.2. GİRİŞİMCİ’nin toptan satış sistemi üzerinden satın aldığı ürünlerin müşterilerine 

teslimi sonrasında oluşan eksik, hasarlı ya da yanlış ürün gönderilmesi halinde, bu durumdan 

FİRMA sorumludur. GİRİŞİMCİ bu durumu FİRMA’ya en kısa süre içerisinde CRM paneli 

üzerinden talep açarak bildirir. GİRİŞİMCİ’nin yapacağı talep, CRM sistemi üzerinden paket 

ya da ürünün fotoğraflarının sunulması ile yapılır. FİRMA, bu durumda ek ücret talep 

etmeksizin sorunu çözer.  

 

FİRMA, hasarlı ürünü geri alabilir, geri almadan yenisiyle değiştirebilir. Ürünün stokta 

olmaması halinde ücret iadesi yapılır. Ürünün eksik olması halinde de GİRİŞİMCİ tarafından 

aynı prosedür uygulanarak eksik ürün istenir, FİRMA eksik ürünü tamamlar. Ürünün stokta 

olmaması halinde ücret iadesi yapılır. 

 

6.1.3. GİRİŞİMCİ’nin toptan satış sistemi üzerinde müşterinin sipariş ettiği ürün yerine 

yanlış bir ürün sipariş etmesi halinde sorumluluk GİRİŞİMCİ’ye aittir. Bu halde FİRMA 

tarafından ücret iadesi yapılmaz.  

 

6.2 İade Hükümleri 

 

6.2.1. GİRİŞİMCİ’nin müşterisinin siparişi iade etmesi durumunda GİRİŞİMCİ’ye ücret 

iadesi yapılmaz.  

 

6.2.2. İade sipariş paketi, FİRMA’nın deposuna ulaştıktan sonra durum GİRİŞİMCİ’ye 

bildirilir. GİRİŞİMCİ, siparişle ilgili olarak; sipariş paketinin müşteriye yeniden 

gönderilmesini, sipariş paketinin kendisine gönderilmesini ya da sipariş paketinin yeni bir 

adrese gönderilmesini tercih edebilir. Sayılan üç alternatiften hangisinin seçildiği, 5 (BEŞ) İŞ 

GÜNÜ içerisinde kargo ücreti ödenerek FİRMA’ya bildirilir. GİRİŞİMCİ, iade ürüne ilişkin 

olarak sayılan alternatiflerden birini seçtiğini FİRMA’ya bildirmezse; sipariş paketi FİRMA 

deposunda 3 GÜN (ÜÇ GÜN) ücretsiz muhafaza edilir, izleyen günlerin günlük depolama 

ücreti GİRİŞİMCİ’den alınır.  

 

 

 

 

 

 

 



7.  ÜCRETE VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

7.1. Ücretin Ödenmesi 

 

7.1.1 İşbu sözleşmede sayılan hizmetlerin verilmesi karşılığında GİRİŞİMCİ, FİRMA’ya 

sözleşmenin imzalanmasını izleyen 5 (BEŞ) İŞ GÜNÜ içinde 4000 (DÖRTBİN)EURO ücret 

ödemeyi taahhüt eder. FİRMA’nın banka bilgileri sözleşmenin sonunda belirtilmiştir. 

 

7.1.2. 31.12.2020 tarihine kadar sisteme kayıt ücretini ödeyenler için, GİRİŞİMCİ’nin, 

online satışlara başlamasının ardından 3 (ÜÇ) AY içerisinde 4000 (DÖRTBİN) EURO ciro 

yapamaması halinde, FİRMA GİRİŞİMCİ’den aldığı ücreti iade eder. İade olan ve iptal olan 

siparişler cirodan düşülmez. Hedeflenen ciroya ulaşılamaması sebebiyle para iadesi talebi, 3 

(ÜÇ) AYIN dolmasını izleyen 5 (BEŞ) GÜN içinde yapılmalıdır. İade talebinin koşullara 

uygunluğu, talep tarihinden itibaren 1 (BİR) AY içerisinde değerlendirilir ve GİRİŞİMCİ bu 

konuda bilgilendirilir. Akabinde para iadesi yapılır. FİRMA para iade garantisi geçerlilik 

süresini uzatma hakkını saklı tutar.   

 

7.1.3. Para iadesinin ardından GİRİŞİMCİ’nin tüm hesapları kapatılır ve iade yapılan 

GİRİŞİMCİ, 5 (BEŞ) YIL boyunca e-ticaret sistemine alınmaz.  

7.2. İade Prosedürünün Uygulanması İçin Gı̇rı̇şı̇mcı̇nı̇n Sağlayacağı Dı̇ğer 

Yükümlülükleri 

7.2.1. GİRİŞİMCİ, pazar yerlerine günlük en az 30 ürün yüklemelidir.  

7.2.2. Müşteri sipariş verdikten sonra en geç 24 (YİRMİDÖRT) saat içinde, GİRİŞİMCİ’nin 

ilgili sipariş kargo takip kodunu ilgili sisteme girmesi gereklidir.  

7.2.3. Müşterilerin pazar yerleri üzerinden GİRİŞİMCİ’ye açmış oldukları taleplere en geç 

24 saat içerisinde cevap verilmesi gereklidir.  

7.2.4. Birden fazla görseli olan ürünler, pazar yerlerine en az iki görsel yer alacak şekilde 

aktarılmalıdır.  

7.2.5. GİRİŞİMCİ, ilk online dükkanının açılmasının ardından ikinci ayın sonuna kadar 

ikinci pazar yerine entegre olmalıdır.  

7.2.6. GİRİŞİMCİ, Pazar yeri üzerinde sattığı ürünün fiyatını, ilgili Pazar yerindeki aynı ya 

da muadil ürünün en yüksek fiyatından daha pahalıya satışa sunamaz.  

 

8. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH 

 

8.1. İş bu sözleşme, imza tarihinden itibaren 1 YIL (BİR YIL) süre ile geçerli olacak, 

sürenin sonunda sözleşme tarafların ihbar bildirimi yapmaması halinde, herhangi bir 

bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden 1 YIL (BİR YIL) uzamış sayılacaktır.  



 

8.2. Sözleşmeyi fesih bildirimi sözleşme dönemi sona ermeden 1 AY (BİR AY) önce, 

FİRMA’ya yazılı bildirimle yapılacaktır. Bildirimler, sözleşmede belirtilen mail adresine 

mail atılması suretiyle, iadeli taahhütlü mektupla ya da noter kanalıyla yapılabilir. 

 

8.3. Ayrıca, taraflardan herhangi biri, aşağıdaki durumlarda diğer tarafa yazılı bildirimde 

bulunmak suretiyle derhal yürürlüğe girecek şekilde bu Anlaşmayı feshedebilir: 

(a) karşı taraf sözleşmenin önemli bir şartını ihlal ederse ve bildirimde bulunan tarafça bu 

ihlalin yazılı olarak bildirilmesinden sonraki 5 (BEŞ) gün içinde bu ihlali düzeltmemişse;  

(b) diğer tarafa ilişkin olarak iflas prosedürü başlatılmışsa. 

8.4. Taraflardan biri, mücbir sebepler nedeniyle, doğal afetlerin (yangın, sel, deprem, 

fırtına, kasırga veya diğer doğal afetler dahil), savaş, istila, yabancı düşmanların eylemi, 

düşmanlıklar (bir savaş ilan edilip edilmediğine bakılmaksızın), iç savaş, isyan, devrim, 

ayaklanma, askeri veya gasp edilmiş iktidar veya müsadere, terörist faaliyetleri, millileştirme, 

hükümet yaptırımı, blokaj, ambargo, iş uyuşmazlığı, grev, pandemi, lokavt veya kesinti veya 

elektrik veya telefon hizmetinin kesilmesinin bir sonucu ise, tarafın yükümlülüklerini yerine 

getirmemekten sorumlu olmayacaktır. 

Bir taraf, Mücbir Sebebi tarafın yükümlülüğünü yerine getirememesi için bir bahane olarak 

öne sürerse, bu durumda, yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın öngörülebilir olaylardan 

kaynaklanan gecikme veya zararları en aza indirmek için makul adımlar attığını, mazereti 

olmayan tüm yükümlülükleri önemli ölçüde yerine getirdiğini ve diğer tarafın bu konuda 

bilgilendirildiğini kanıtlamalıdır. 

 

9. GİZLİLİK VE VERİLERİN KORUNMASI 

 

Taraflar, işbu sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca ve sözleşmenin sona ermesinden 

sonra, süre sınırı olmaksızın işbu sözleşme sebebiyle öğrenmiş oldukları ve paylaşım kapsamı 

dışında kalan hiçbir bilgi ve/veya ilişkiyi, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde, üçüncü 

şahıslara açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işbu sözleşmede paylaşılan kişisel 

verilerin sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanılması kanuna aykırıdır. Taraflar, 

sözleşmedeki kişisel verileri kanuna uygun olarak kullanacaklarını karşılıklı olarak taahhüt 

ederler. 

 

10. REKABET YASAĞI 

 

10.1. GİRİŞİMCİ, pazar yerinde FİRMA tarafından sağlanan ürünlerin tedarikini başka bir 

firmadan sağlayamaz. Sağlaması halinde, cezai şart bedeli ödeyeceğini kabul eder.  

 



10.2. GİRİŞİMCİ, FİRMA’ya ait grafik, görsel, tasarım vb gibi telif haklarını başka 

firmaların kullanımına açamaz. Aksi halde, telif sorunu gündeme gelecektir. 

 

11. VERGİ VE RESMİ HARÇLAR  

 

Sözleşme ilişkisi içinde ödemeler vergiden muaftır. Sözleşmenin ifasından kaynaklanacak 

resmi harçlara, uyuşmazlığı hukuki merci önünde ileri süren taraf katlanır.  

 

12. CEZAİ YAPTIRIMLAR 

  

12.1. İşbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak devri, diğer tarafın veya yasal halefinin 

yazılı onayını gerektirir. 

 

12.2. Taraflar işbu sözleşmeyi, süresi dolmadan feshedemezler. Taraflardan biri, işbu 

sözleşmeyi sözleşme süresi dolmadan tek taraflı feshederse, uhdesine geçen tutarın % 25 

kadar bir bedeli  cezai şart olarak, karşı tarafın sözleşmedeki adresine yazılı bildirimden 

itibaren 3 (ÜÇ) gün içerisinde karşı tarafa ödeyecektir. 

 

12.3. GİRİŞİMCİ’nin, frontend (önyüz) tasarım kullanarak ve kendisine sağlanan domain 

adı üzerinden doğrudan satış yapması ve bu durumun tespit edilmesi halinde GİRİŞİMCİ’nin 

paketi tamamen iptal edilir, para iadesi yapılmaz ve ek olarak cezai şart olarak günlük 20 

EURO öder.  

 

12.4. GİRİŞİMCİ’nin, e-ticaret sistemini amacının dışında kullanması ya da başka 

dropshipping firmalarının ürünlerini FİRMA sistemi üzerine yüklemesi halinde, GİRİŞİMCİ 

günlük 20 EURO cezai şart olarak öder.  

 

12.5. FİRMA tarafından sağlanan hosting alanına e-ticaret sistemi dışında ve genel kamu 

düzenine, yasaya/ahlaka aykırı, kanunen suç sayılan veya telif problemi yaratabilecek 

yükleme yapılamaz. GİRİŞİMCİ’nin bu şekilde bir yükleme yapması halinde, ek alan için 

hosting ücretinin yanı sıra GİRİŞİMCİ 500 EURO cezai şart olarak öder. 

 

12.6. Taraflar işbu sözleşmeden doğan cezai şartların ve ücretlerin ödenmemesi 

durumunda, ödemelerin en yüksek mevduat faizi oranında faizi ile ödeneceğini kabul ve 

taahhüt etmişlerdir.  

 

 

13. İLETİŞİM VE TEBLİGATA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

İşbu sözleşmeye dair yapılacak her tür bildirim ve tebligat için taraflar, sözleşmede belirtilen 

adresleri yasal ikamet adresi olarak belirlemişlerdir. Taraf adreslerinde değişiklik olması 

halinde, adresini değiştiren taraf diğer tarafa iadeli taahhütlü mektup yolu ile ya da noter 

kanalı ile bildirmekle yükümlüdür. Adresini değiştiren tarafın açıklanan usule uygun şekilde 



yeni adresini karşı tarafa bildirmemesi halinde, bir önceki adrese yapılan bildirim ve 

tebligatların hukuken geçerli ve tarafa yapılmış sayılacağı her iki tarafça taahhüt olunur.  

 

 

14. UYUŞMAZLIKLAR 

 

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak olup taraflar arasında 

ihtilaf olması halinde, taraflar ihtiyari olarak kendi aralarında anlaşarak Ankara’daki yargı 

çevresinden bulacakları bir arabulucu ile sorunun çözülmesi yönünde görüşme yapacaktır. 

Arabuluculuk görüşmesi sonucunda anlaşılan hükümler FİRMA ve GİRİŞİMCİ’yi bağlar. 

İhtilafın, arabuluculuk yoluyla çözülememesi durumunda taraflar, Ankara Mahkemelerinin ve 

Ankara İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder. 

 

 

Bu sözleşme 14 maddeden ve 10 sayfadan ibaret olup 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek 

…./…./.. tarihinde imza edilmiştir. 

 

 

FİRMA                      GİRİŞİMCİ 

 

 

TARİH :…../……/ 

 

Banka Bilgileri: 

Bedibuy GmbH 

Volksbank Backnang 

Kontonummer: 92534007 

IBAN: DE64 6029 1120 0092 5340 07 

BIC: GENODES1VBK 

 

 

 


