Kurumsal Üyelik Sözleşmesi
Kurumsal Üyeler, davet edecekleri Alt Kullanıcı’ların işbu Gizlilik
Politikası hükümlerini bizzat onaylamaları gerektiğini kabul
etmektedir. Bu doğrultuda Kurumsal Üye belirleyeceği her Alt
Kullanıcı’dan:
·

Onay alınacağını,

·

Onay alınmazsa, Alt Kullanıcı’nın Portal’i kullanamayacağını,

·

Her bir Alt Kullanıcı için ayrı ayrı onay alınacağını taahhüt

eder.
Bulursunburada, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet
uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet
vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek
için çalışmaktadır.
Bulursunburada, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama
yapılabilmesi amacıyla siteye gelen Kullanıcı’nın üye olmasalar dahi
sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile
ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef
tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri
tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu Kullanıcı’ya sitede ya da
Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, Kullanıcılar’ın ilgi
alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir.
Google AFS reklamlarının Sahibinden’e yönlendirilmesi esnasında Google
kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer
alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri
kullanabilir.
Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler
Bulursunburada, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman
Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve
değiştirebilir. Bulursunburada’in Gizlilik Politikası’nda yaptığı
güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren
geçerli olacaktır.
Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve

güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde
bunları derhal https://bulursunburada.com/ adresinden güncelleyeceğini
taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde
Bulursunburada’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Ek - 3 Blursunburada Hizmetleri
1. "BULURSUNBURADA" İlan Hizmetleri
1.1. "Üye", "BULURSUNBURADAÜyelik Hesabı" üzerinden "BULURSUNBURADA"
tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve
BULURSUNBURADAVeritabanı’na yükleyecektir.
1.2 "BULURSUNBURADA", "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları
değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Portal"da yayınlanmasını
kabul veya reddedecektir. "BULURSUNBURADA", ilanların değerlendirmesine
yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit
ederek, “Portal”de yayınlayacaktır.
1.3 "BULURSUNBURADA", “Portal”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka
aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici
nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya
işbu sözleşme ve “Portal”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya
dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir
ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak
durdurabilir. "BULURSUNBURADA" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye
herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde "Üye" de ödemiş
olduğu bedelin iadesini "BULURSUNBURADA"den talep ve dava etmeyeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.4 "BULURSUNBURADA", "Üye"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin,
resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve
“BULURSUNBURADA” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü
kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "BULURSUNBURADA"e yetki
verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
1.5 "Üye", "BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü
iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada
gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda
herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i
veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten
kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.6 "Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme,

ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü
fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da
aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde
bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli
metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak reklamlarda yer
almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.7 "Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka
uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır.
"Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi
olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda
ilan veren "Üye"ler için "BULURSUNBURADA", "Üye"ye herhangi bir ihtarda
bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten
çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu
sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı
olarak feshedebilir.
1.8 "Üye", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam
konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın
herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu
mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin
bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
1.9 "Üye", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin

ücreti ödemeyi

kabul,

beyan ve taahhüt eder.
1.10 “Üye”, kendisine ait ilanlarını "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde
detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine
ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle
birlikte "Portal" üzerinden yayınlayabilir. Üye’nin işbu madde
içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu
sözleşmenin haricinde, "Portal"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen
bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve
ayrıca EK-7 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara
uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
1.11 "Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla
"BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan,
"Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a
girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla
"BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı" açtığının, BULURSUNBURADA tarafından
tespit edilmesi halinde; BULURSUNBURADA’in, bu kişinin tüm

"BULURSUNBURADA Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek
olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme
yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
2. "BULURSUNBURADA" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmetleri
Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı"
ve "Satıcı" sıfatına sahip "Üye"lerin "Portal"ın alt yapısını
kullanarak alım-satım konusunda çevirimiçi (on-line) ortamda
anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı
üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların
yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca
işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde
BULURSUNBURADA’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından
“BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin
"Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği
gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar
çerçevesinde "Alıcı" tarafından SAHİBİNDEN’e bildirilirse; “Alıcı"
tarafından “SAHİBİNDEN’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin
işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade
edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan
eklerinde ve "Portal"da detayları açıklanan sistemdir.
Aşağıdaki hükümler, "SAHİBİNDEN Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni
kullanan "Alıcı" ve "Satıcı" sıfatına sahip olan "Üye"lerin hak ve
yükümlülükleri ile "SBULURSUNBURADA"in bu hak ve yükümlülükler
karşısındaki durumunu düzenlemektedir.
"BULURSUNBURADA Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nden yararlanan
"Satıcı"lar aynı zamanda işbu sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen
yükümlülüklere de uymak zorundadır. Güvenli Elektronik Ticaret
Hizmeti’nden yararlanan "Satıcı"ların sisteme girdikleri ilanlarda işbu
sözleşmenin 1.1. Maddesinde belirtilen hükümler de geçerli olarak
uygulanacaktır.
2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri
2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "Portal"da
ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma
talebini BULURSUNBURADA internet portalının alt yapısını kullanarak
yapar. "Alıcı"nın "Portal" üzerinden BULURSUNBURADA’in internet
portalına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin
mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm

şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış
olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir.
"Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı
kabul ve taahhüt eder.
2.1.2 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Satıcı"; eğer ürünün
belli fiyat aralıkları içerisinde "Alıcı" tarafından verilecek
teklifler neticesinde kesin satış fiyatının belirlenmesine ilişkin bir
satış yöntemi öngörmüşse, "Teklif Ver" butonunu kullanarak, "Alıcı"
ürünü satın almak istediği fiyatı belirterek "Satıcı"ya teklifini
yapar. "Alıcı"nın yapacağı bu teklif "Satıcı"nın belirlediği teklif
aralıkları içerisinde yapılmak zorundadır. "Satıcı"nın "Alıcı"nın
teklifini kabul etmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş olur.
Kabul beyanı sistem üzerinden "Alıcı"nın elektronik posta adresine
gönderilir ve eş zamanlı olarak "Alıcı"nın "BULURSUNBURADA Üyelik
Hesabı"nda görüntülenir. "Satıcı" kabul veya red beyanını "SAHİBİNDEN
Üyelik Hesabı"nı kullanarak yapmak zorundadır. "BULURSUNBURADA Üyelik
Hesabı" kullanılmadan yapılan kabul veya red beyanlarına ilişkin
"BULURSUNBURADA"in hiçbir sorumluluğu yoktur. "Satıcı" tarafından
"Alıcı"nın verdiği teklifin işbu maddede belirtilen usulle kabul
edilmesinden 3 (üç) işgünü içerisinde taraflarca anlaşılan ürün
bedelinin "Alıcı" tarafından BULURSUNBURADA’in "Güvenli Hesabı"na
yatırılmaması durumunda, taraflar arasındaki anlaşma kendiliğinden
fesholunmuş addedilecektir. "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde
"Satıcı" ürünün fiyatını belirleyerek ilan içerisinde ilgili bölümde
belirtmişse, “Alıcı”nın sepete ekleme işleminden sonra ürünle ilgili
ödeme işlemini gerçekleştirmesi ile taraflar arasında sözleşme kurulmuş
olur.
2.1.3 "Alıcı", Portal" üzerinden "BULURSUNBURADA" internet portalına
ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile
"Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul
etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan
satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez. İşbu sözleşme
kapsamında istisnai durumlar 2.1.2 (son) maddesinde belirtilen Teklif
bedelinin suresi içerisinde "BULURSUNBURADA Güvenli Hesabi"na
yatırılmaması,"Satıcı"nın kimliğinin belirli olmaması, satıma konu olan
ürünün işbu sözleşmenin .2.1.1 ve 2.1.2 maddelerinde belirtilen şekilde
taraflar arasında sözleşmenin akdedilmesinden itibaren Satıcı
tarafından belirtilen süre zarfında "Alıcı"ya ulaşmaması olarak
tanımlanmıştır.

2.1.4 "Alıcı", "Portal" üzerinden "BULURSUNBURADA"in internet portalına
ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde
yalnızca, "BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak
para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının
"BULURSUNBURADA’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde
gerçekleştirilmesi durumunda; BULURSUNBURADA’in işbu sözleşmede
belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir
sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da
işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. BULURSUNBURADA,
para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya
taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye
ilişkin koşullar, "BULURSUNBURADA" tarafından ödemenin
gerçekleştirilmesi sırasında "Portal"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya
duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Portal"ın
ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.
2.1.5 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı"
ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla
“BULURSUNBURADA’in, Güvenli Hesabı"na, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir
parçası olan Ek-1’deki süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere
gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini
göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün
bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "BULURSUNBURADA Üyelik
Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından
kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya
iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için
"BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul
ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade
etmek üzere geri gönderdiği takdirde "SAHİBİNDEN’İN Güvenli Hesabı"nda
tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri
aldığına dair " BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı" üzerinden bildirimde
bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı”
tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi
halinde; verilen

onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu

süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri
durumda “BULURSUNBURADA”, “Üye”ler arasındaki iletişimi sağlama da
dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır.
"Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği
takdirde, "BULURSUNBURADA" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı
ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "BULURSUNBURADA Güvenli Hesabı"nda
bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya

gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı"
üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Alıcı”
işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz
bir parçası olan Ek-1’deki süreçlere, portal dahilinde konuyla ilgili
yapılan açıklamalara ve sürelere uygun olarak yerine getireceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.1 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve
hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı
ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında
kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı
da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında
BULURSUNBURADA’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve
bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve
beyan eder.
2.2 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "BULURSUNBURADA’in Güvenli
Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu
kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.5. maddesinde
belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın
"BULURSUNBURADA"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki
bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "BULURSUNBURADA’in
Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı" nın parası üzerinde
"BULURSUNBURADA"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını
kabul ve beyan eder.
2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz
bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip
olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından
satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını
kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin
satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme
hükümlerince belirlenen veya "Portal"ın ilgili yerlerinde belirtilen
"Portal"ın ve "Portal"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin
kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve
yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder.
"Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun
kendisine ait olduğunu "BULURSUNBURADA"in ürün ve hizmetlerin arzı ve
satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı
ilişki içinde olmadığını kabul eder.
2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma
talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını
ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"na parayı
göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını
gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile
kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir
şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.
2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya
hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin
üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya
herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının
yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı
doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu
olduğunu, bu yönde "BULURSUNBURADA"e yapılan taleplere karşı
BULURSUNBURADA’I her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma
yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma
yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, BULURSUNBURADA
tarafından yönetilen "BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve
"Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı”
tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü
tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini

kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp,
"BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın
hesabına iletilmesi için BULURSUNBURADA’e bildirimde bulunabileceğini
veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul
etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya
hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için BULURSUNBURADA’e
bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın
yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde
BULURSUNBURADA’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti
"Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "BULURSUNBURADA’in
Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin
herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya
iletilmesi için BULURSUNBURADA’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını
kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen
işlemleri işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-1’deki
süreçlere, “Portal” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve
surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya
hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve
ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya
hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile
yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.”Satıcı” işbu
madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü,
“BULURSUNBURADA” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla
yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “BULURSUNBURADA Üye
Hesabı” üzerinden “Portal”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine
getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından
"BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine
iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için
"BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV
dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin
2.1.5. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra
"Satıcı"nın "-BULURSUNBURADA’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları
içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte
""BULURSUNBURADA’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya
"Satıcı"nın parası üzerinde BULURSUNBURADA’in kendi adına hiçbir işlem
ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3. Listeleme Hizmetleri
3.1 Bu “Hizmet” “Üye”lerin “BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı” üzerinden
girmiş oldukları ilan içeriklerinin “BULURSUNBURADA” “Portal”ında yer
alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme;
“BULURSUNBURADA” “portal”ının dinamik alt yapısı üzerinden
“Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları
doğrultusunda “Üye”lere ait ilanların “Kullanıcı” tarafından
“BULURSUNBURADA” tarafından belirlenen sıra dahilinde “BULURSUNBURADA”
ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “SAHİBİNDEN”
veritabanına gelen sorguların “BULURSUNBURADA” veritabanı üzerinde
çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların
“Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde
görüntülenen ilanlar, “Üye”ler işbu dokümanda belirtilen doping
hizmetlerini seçmemiş iseler; otomatik olarak listelenir. “Üye”ler
ilanların listelemede farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların
okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer almasını isterlerse;
işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak
durumundadırlar.
3.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi
öncelikle “Üye”ye aittir. “Üye”nin belirlediği kategorinin ilanının
konusuyla ilişkili olmaması durumunda “BULURSUNBURADA” ilgili ilanının
konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Üye”ye
herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.
3.3 “BULURSUNBURADA” “Portal”ında görüntülenecek ilanların kaç adetinin
ücretsiz olacağı; kaç adetinin ise ücretli olacağını belirlemek hak ve
yetkisi “BULURSUNBURADA”e aittir. “SAHİBİNDEN” bu yetkisini dilediği
zaman kullanabilir. “Üye”nin “Portal”da görüntülenen ücretsiz ilanları
“BULURSUNBURADA”in “Üye”ye yapacağı bildirim neticesinde ücretli olarak
görüntülenmesi sağlanabilir. Bu durumda “Üye” “BULURSUNBURADA”
tarafından kendisine ücretli olacağı bildirilen mevcut ilanları için
“BULURSUNBURADA” tarafından kendisine bildirilen süre içinde ücret
ödeyerek ilanların aynı hüküm ve koşullar çerçevesinde “portal”
üzerinden görüntülenmesini sağlayabilir. “Üye” “BULURSUNBURADA”in
belirleyeceği süre içerisinde ilgili ilanlara ilişkin ücreti ödemez ise
“BULURSUNBURADA” bu sürenin bitiminde ücretli olacağını “Üye”ye
bildirdiği ilanların “portal” dahilinde görüntülenmesini durdurabilir.
4. Mağaza Sayfaları Hizmetleri

4.1 “Üye”lerin “BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı” üzerinden girmiş
oldukları ilan içeriklerininBULURSUNBURADA tarafından belirlenen ücret
karşılığında “Üye”ler tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak
sayfalar toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.
4.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları
Portalın ilgili bölümünde “Üye”lere yönelik açıklamalarda belirtilir.
“Üye”ler bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.
5. Doping
5.1 Üye”ler Portal dahilinde yayınlanan ilanlarının diğer ilanlardan
farklı biçimlerde Portal kullanıcıları tarafından daha kolay
ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi
amaçlarla “BULURSUNBURADA” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım
(Doping) hizmetlerinden yararlanabilirler.
5.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Üye”ler “BULURSUNBURADA Üyelik Hesabı”
üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı
biçimlerde yer almasının sağlayabilirler. İçeriği ve ücreti SAHİBİNDEN
tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının Üye
tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde,
söz konusu ilan; Üye tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin
özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin
seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir.
Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir,üye tarafından seçilmiş
olduğu süre bitiminden önce yada sonra farklı bir ilana aktarılamaz,
dopingin BULURSUNBURADAkaynaklı sayfa hatalarından yada BULURSUNBURADA
veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde
doğacak süre kaybı BULURSUNBURADA tarafından dopingin süresine sorunlu
günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.
5.3 Doping içerik ve ücretleri BULURSUNBURADAtarafından
belirlenir.BULURSUNBURADA söz konusu içerik ve ücretleri “Portal”da
Üyelere duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine
sahiptir. Dopingi yayında olan ilanın üye tarafından yayından
kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın sitekurallarına aykırı olduğu
durumlarda BULURSUNBURADA ilanı ve dopingi yayından kaldırır ve ilan
sahibine (üye’ye) ödeme iadesi yapmaz.
5.4 Hediye Dopinglerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı
kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda

mağaza kullanım hakkının Sahibinden tarafından sona erdirilmesi
durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz
olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık
olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona
erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden
kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.
5.5 SAHİBİNDEN tarafından “Portal”da sunulan doping hizmetlerine “Doping
” sayfasından ulaşılabilir.
6. Ek Hizmetler
"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan
duyurulan ve kullanım koşulları “Portal”ın ilgili kısımlarında
belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret
öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler
"BULURSUNBURADA" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve
"Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın
ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere
uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
Ek - 4 İlan Verilmesi, Satışa Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve
Hizmetler
sahibinden.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi
yasaklı olan ürün ve hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda
belirtilmektedir.
BULURSUNBURADA bu ürün ve hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde
yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün
ve hizmetlere eklemeler yapabilir.
“Üye”ler BULURSUNBURADA portalında belirtilen ilanı verilmesi, satışa
arzı ve listelenmesi yasaklı olan ürün ve hizmetleri güncel olarak
takip etmek ve verdiği ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin
olmak zorundadır.
sahibinden.com portalında ilanı verilmesi, satışa arzı ve listelenmesi
yasaklı olan ürün ve hizmetlerin güncel listesine bu sayfadakilerle ile
sınırlı olmamak kaydıyla Yasaklı Ürünler sayfasından ulaşılabilir.
İlan verenler, ilanlarından BULURSUNBURADA tarafından uygun
görülenlerin, Sahibinden tarafından uygun görülen süre boyunca “Efsane
İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına,

BULURSUNBURADA tarafından seçilen ilanların sosyal medyada, basın
bülteninde, sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.
Ek - 5 Kullanıcı Profilinde Değişiklik
"Portal": www.bulursunburada.com isimli alan adından ve bu alan adına
bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"Kullanıcı": “Portal”e çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek
ve tüzel kişi.
"Üye": www.sahibinden.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde
sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde
yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Üyelik”: "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”
tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun
doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin
doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen
hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt
işleminin yaptırılması ve "BULURSUNBURADA" tarafından kayıt işleminin
onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede
tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret
Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret
Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satışa arz edilen mal ve
hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye".
"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret"
hizmetini kullanmak suretiyle, hukuken çekişmesiz olarak her türlü
tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya
hizmetleri "Üye"ye yönelik olarak satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel
kişi "Üye".
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" (Kısaca “GET”): "Alıcı" ve
"Satıcı" arasında düzenlenen satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının
ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar
dahilinde "BULURSUNBURADA" tarafından sağlanan hizmet.
SAHİBİNDEN Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin
işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini
gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "BULURSUNBURADA" tarafından
ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır.

"BULURSUNBURADA", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar
üzerinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri
daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği
zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.
"BULURSUNBURADA" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya
uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar,
"BULURSUNBURADA" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili
açıklamaların bulunduğu “Portal”dan "Üye"ye duyurulur.
Kullanıcı Profili; kullanıcıların geçmişte “BULURSUNBURADA” “portal”ı
üzerinden “Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti”nden yararlanmak
suretiyle yapmış oldukları alım satım işlemleri neticesinde diğer alıcı
ve satıcıların değerlendirmeleri doğrultusunda verdikleri puanlar ve
yaptıkları yorumların görüntülendiği bilgi sayfalarıdır.
Üye Profili değerlendirme sistemi, "Üye"ler arasında güvenli iletişim
ve ticaret yapılabilmesi, "Üye"lerin ve "Kullanıcı"ların diğer "Üye"ler
hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen "Üye"lerin
inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve
puanlama sistemidir. Üye Profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi
sadece "Üye"lere ve "BULURSUNBURADA"e aittir. "Üye"ler kullanıcı
profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece "BULURSUNBURADA"
"Hizmet"leri ve "Portal"ı kullanımı doğrultusunda edindikleri
tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.
Üye Profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar
eklerken "Üye"lerin yaptıkları yorum ve puanlamalara ilişkin tüm hukuki
ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen ve puanlamayı yapan "Üye"ye aittir.
"BULURSUNBURADA" Kullanıcı Profillerinde bulunan yorum ve
puanlamalardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
“BULURSUNBURADA”in söz konusu yorum ve puanlamaların adil veya doğru
olup olmadığına yönelik bir araştırma ya da değerlendirme yapma
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Diğer alıcı ve satıcılar tarafından yapılan yorum ve verilen puanlar
her bir “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi için 1 (bir) defaya mahsus
olmak üzere gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu yorum ve puanlamalar
değiştirilemez, silinemez, aynı “Güvenli Elektronik Ticaret” işlemi
için tekrar oy verilemez.
"Üye"ler hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Üye
Profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu
karşı taraf “Üye”yi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya

zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik
davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili
BULURSUNBURADA’in meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve
BULURSUNBURADA’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu
sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu
kabul ve beyan ederler.
"Üye"ler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve
koşulda başka bir "üye"ye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına
izin veremezler. "Üye"nin kendisi için oluşturulmuş üye profilini
başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde "Üye"ler
BULURSUNBURADA’in tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu
sözleşmeyi feshetme ve "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu
kabul ve beyan ederler.
Kullanıcılar kendileri tarafından yapılan yorumların aşağıda sayılan
kategorilerden birine dâhil olması halinde “BULURSUNBURADA”in söz
konusu yorumu kaldırma ve/veya yorum sahibinin “BULURSUNBURADA”
üyeliğini askıya alma ya da son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve
beyan eder:
1. Yorumun karalama veya iftira niteliğinde ya da onur kırıcı veya
yasadışı nitelikte olduğunun bir mahkeme kararıyla tespit edilmiş
ve söz konusu kararın BULURSUNBURADA'e sunulmuş olması,
2. Yorumun argo ve ırkçı ifadeler içermesi,
3. Yorumun genel ahlaka aykırı, kişilik haklarını zedeleyici veya
küçük düşürücü ifadeler içermesi,
4. Yorumun, hakkında yorum yapılan kullanıcının tüm BULURSUNBURADA
kullanıcılarına açık mevcut bilgileri dışındaki kişisel
bilgilerini, adresini, telefonunu, e-mail adresini, vb. içermesi,
5. Yorumun BULURSUNBURADA'e, yanlış ve/veya sahte kullanıcı bilgisi
vermiş olan ve kendisine ulaşılamayan kullanıcılar tarafından
yapılmış olması,
6. Yorumun olumsuz nitelikte olup yanlışlıkla başka bir kullanıcıya
verilmiş olması ve bu durumun yorum sahibi kullanıcı tarafından
“BULURSUNBURADA” e bildirilmesi,
7. Yorumun link veya script içermesi.

"Üye"lerin, BULURSUNBURADA tarafından portalda belirtilen kuralları
veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri
takdirde, BULURSUNBURADA tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı
düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.
Ek - 6 Hizmetler Kategorisi Kullanım Kuralları
sahibinden.com Hizmetler Kuralları
1.
1.1.

Üyelik
Kurumsal üye ‘Bulursunburada.com Hizmetler’ kategorisi altındaki

‘Hizmet vermek istiyorum’ seçeneğindeki bilgileri sisteme kaydederek
profesyonel olduğu ve hizmet vereceği kategorileri belirtir. Yalnız
esnaf ve şirketler (şahıs şirketleri, ticari şirketler vs.)
sahibinden.com Hizmetler’de Kurumsal üye olarak hizmet sunabilecek
olup, gerçek kişilerin hizmet sunma imkanı bulunmamaktadır.
1.2.

Kurumsal üye ‘Bulursunburada.com Hizmetler’ kategorisinden

31.12.2016 tarihine kadar ücretsiz olarak faydalanabilecek olup; bu
tarihten itibaren her bir hizmet kategorisi için ayrı ayrı belirlenen
üyelik bedelinin, 30 günde bir BULURSUNBURADA’e bildirdiği ödeme
bilgilerinde kayıtlı olan banka hesabından tahsil edilmesini kabul eder.
1.3.

Kurumsal üye, dilediği zaman kredi kartı bilgilerini ‘Bana Özel’

bölümünden değiştirme imkanına sahiptir.
1.4.

Bireysel sahibinden.com üyesi ise herhangi bir bedel ödemeksizin

hizmet kategorilerinden yararlanabilir.
2.
2.1.

Bulursunburada.com Hizmetler İşleyişi
Kurumsal üyeler, ilgili bulundukları kategori/kategorilerdeki a

rama sonuçlarında sistemde kayıtlı puanlarına göre sıralanır. Puanlama,
BULURSUNBURADA tarafından belirlenen ve zaman zaman değiştirilebilecek
olan Puanlama koşullarına göre yapılacak olup, puanlama sistemi
BULURSUNBURADA’in herhangi bir Kurumsal üyeyi sertifikalandırdığı,
onayladığı, tavsiye ettiği şeklinde yorumlanamaz. Puanlama koşullarına
göre en yüksek puan alan Kurumsal üye profilleri dönüşümlü olarak arama
sonuçlarında en üst sırada gözükür.

2.2.

Kurumsal üyeler, kredi kartından tahsil edilen vitrin bedeli

karşılığında bir haftalık süre ile vitrin ana sayfasında ön sırada yer
alabilir. Söz konusu vitrin ilanları dönüşümlü olarak yayınlanacaktır.
Kurumsal üyenin üyeliğinin iptali veya kara listeye alınması halinde
ödenen vitrin bedelinin iadesi talep edilemez.
2.3.

Bireysel üyeler, hizmet kategorileri altındaki Kurumsal

üyelerden hizmet alıp hizmetin tamamlanmasını müteakip Kurumsal üyenin
performansına ilişkin puanlama koşullarında belirtilen şekilde puan
verebilir ve/veya yorum bırakabilir. Bireysel üyeler; Kurumsal üyelere
verilen hizmetle ilgili soru yöneltebilir.
2.4.

Bireysel üyenin Kurumsal üyeye sorduğu soruların yahut Kurumsal

üye ile ilgili yorumlarının kişilik haklarına, hukuka, ahlaka aykırı
ifadeler içermesi halinde Sahibinden.com üyeliği sona erdirilecek olup,
aynı şekilde cevap veren Kurumsal üyenin üyeliği sona
erdirilebilecektir ve iptal edilebilecektir. Bireysel üyeler tarafından
Kurumsal üyeler hakkında verilen yorumlar öncelikli olarak
BULURSUNBURADA sistemine düşmekte olup, bu yorumlar herhangi bir
aykırılık içermediği takdirde yayınlanır. Gerçekleri yansıtmayan, sahte
yorumların sisteme girilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ise
ilgili üyeliğin iptali söz konusu olabilecektir.
2.5.

Kurumsal üye, yorumları yayından kaldırma yetkisine sahip

değildir; yorumlarla ilgili itirazının olması halinde itiraz nedenini
gösteren belgelerle birlikte yorumları BULURSUNBURADA’e şikayet
edebilir.
2.6.

Kurumsal üyeler diledikleri zaman Kurumsal üyelik profilini

gizli statüsünde kullanarak arama sonuç listelerinde yer almamayı
tercih edebilir.
3.

Kurumsal Üyeliğin İptali Koşulları

3.1.
3.1.1.

Kurumsal Üyenin İptal Talebinde Bulunması Durumu
Kurumsal üye, üyelik aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün

içinde, üyelik iptal talebini BULURSUNBURADA’e yazılı olarak
iletebilir. Bu durumda Kurumsal üyenin ödemiş olduğu üyelik
ücretlerinin tamamı Kurumsal üyenin üyelik bilgilerinde yer alan banka
hesabına havale/EFT yoluyla iade edilir. İptalin gerçekleştirilebilmesi
için kullanıcının iade faturası ibraz etmesi zorunludur.

3.1.2.

Üyelik aktivasyon tarihini izleyen 30 günden sonra

BULURSUNBURADA’e bildirilen Kurumsal üyeliği sonlandırma taleplerinde
üyelik ilgili dönem sonu itibariyle sona erdirilecektir.
3.1.3.

Hizmetler kategorisinde hizmet veren Kurumsal Üye, üyeliğini

iptal etmediği sürece tanıtım ve bilgilendirme amaçlı site içi
bilgilendirme mesajlarını, e-posta, sms, elektronik iletiler ile kısa
mesajları ve aramaları almaya onay vermektedir.
3.1.4.

BULURSUNBURADA tarafından herhangi bir kampanya veya çekiliş

yapıldığı dönemde aktivasyon tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
Kurumsal üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Kurumsal üyenin kampanya
veya çekilişe katılım hakkı düşer.
3.2.
3.2.1.

Kurumsal Üyeliğin Sahibinden tarafından İptal Edilmesi Halleri
Kurumsal üyenin fiillerinin veya sağladığı hizmetlerin

SAHİBİNDEN Portalı Üyelik Sözleşmesi’ne aykırılık teşkil etmesi, hak
ihlali yaratması, hukuka veya ahlaka aykırılık teşkil etmesi, üyelik
başvurusu ve üyelik bilgilerinin güncellemesi sırasında verdiği
bilgilerin eksik, y

