
Pazar Yeri Sözleşmesi, 

1. HİZMET KAPSAMI 

İşbu konsepte göre Mağazamız, sitede yayınlanan ilanlar aracılığı ile satıcı konumundaki 
kullanıcıların tarlasında yetiştirdiği ya da kendi tarlasında yetiştirmemiş olsa da kaliteli ve 
taze ürünlerin (domates, salatalık, biber, lahana, ıspanak, erik, şeftali, ceviz, fındık, 
buğday, saman  vb..) perakende ya da toptan olarak alıcıya ulaşmasını sağladığı gibi, 
Mağazamız’un yetiştirdiği ürünlerin alıcıya ulaşmasına da imkan sağlamaktadır. 

Bu hizmet kapsamında alıcının sepetteki ürünlerinin tekbir mağazaya ait olması 
gerekmekte olup farklı mağazaların ürünleri tek bir siparişte yer alamayacaktır. 

2. PAZAR YERİNE GİRİŞ KOŞULLARI 

Bu konsept uyarınca kullanıcılar kendi tarlalarında yetiştirdikleri (“üretici” olarak 
anılacaktır) ya da kendileri yetiştirmemiş olsalar dahi kaliteli ve taze ürünleri 
Mağazamız’da kendi mağazalarını açarak (“satıcı” olarak 
anılacaktır) satabileceklerdir. 

A) Satıcılar için Pazar yerine giriş koşulları: Mağazamız’da mağaza açabilmek 
için aşağıdaki koşulların başvuru anında sağlanmış olması ve aşağıda sayılı kaşeli ve 
tüm ortaklarca ıslak imzalı belgelerin temini gerekmektedir: 

a. Pazar Yeri Mağaza Sözleşmesinin her sayfası  kaseli ve ıslak imzalı olacak şekilde 
Mağazamız’a gönderilir.  İmzalı mağaza sözleşmesi ayrıca Mağazamız sistemine de 
yüklenecektir. 

b.  İçinde bulunan vergi yılı veya en eski bir önceki yıla ait vergi levhası sunulmalıdır. 

c.  Tüzel şirketler için geçerlilik süresi dolmamış imza sirküleri, ortakların imza 
beyannameleri, şahıs şirketi ya da adi ortaklıklar için imza beyannamesi ve şahısların 
nüfus cüzdan fotokopileri sunulmalıdır. 

d.  Adi ortaklar için ortaklık sözleşmesi 

e. Banka bilgileri: (Banka adı, Şubesi, hesap no, şube no , Iban no eksiksiz belirtilerek 
kaşeli ıslak imzalı olmalıdır. 

f.  Son altı aya ait faaliyet belgesi sunulmalıdır. 

g.  Varsa Ticaret sicil gazetesi 

  

Yukarıda sayılı tüm evrak Mağazamız’a iletildikten sonra başvurucu ile bu konsept 
kapsamında mağaza açarak çalışılması kararı alınması halinde, bu başvurucu bir mağaza 
açıp Mağazamız konsept kataloğundaki ürünleri satabilir ya da tedarikçi ağına dahil olmak 
için şuradan başvuru yapabilecektir. Eğer başvuru formu doğru ve eksiksiz doldurulursa, 
başvurucunun ürünleri ilgili kategori yöneticisine yönlendirilecek ve başvuru sahibine 
satın alma sürecinin ilerleyen adımlarını ya da başvurulan ürün teklifinin reddedildiğini 
bildiren bir e-mail gönderilecektir. 

https://b2b.hepsiburada.com/ApplicationForm.aspx


B) Üreticiler için Pazar yerine giriş koşulları: Mağazamız’da üretici tarafından 
mağaza açabilmek için aşağıdaki koşulların başvuru anında sağlanmış olması ve 
aşağıda sayılı kaşeli ve tüm ortaklarca ıslak imzalı belgelerin temini gerekmektedir: 

a. Pazar Yeri Mağaza Sözleşmesinin her sayfası  kaseli ve ıslak imzalı olacak şekilde 
Mağazamız’a gönderilir.  İmzalı mağaza sözleşmesi ayrıca Mağazamız sistemine de 
yüklenecektir. 

b. Banka bilgileri: (Banka adı, Şubesi, hesap no, şube no , Iban no eksiksiz 
belirtilerek kaşeli ıslak imzalı olmalıdır. 

c. Tarım bakanlığında veya resmi kurumdan (muhtarık) alınmış üretici 
belgesi.  Talep edilecektir. 

d. Üretim yapılan yer (tarla bahçe sera vb.) belgelendirilmek zorundadır. 

  

  

3. PAZAR YERİNE GİRİŞE İLİŞKİN ÜCRET 

  

Ürünlerin ücretleri satıcı kullanıcılar tarafından belirlenmekte olup Mağazamız’un ücret 
belirleme politikasına ilişkin hiçbir müdahale ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Mağazamız sadece ekte sunulu kategorilere göre kullanıcıların ürünlerinin ilanlarını 
verebileceği mağaza alan ücreti ve listede belirlenen özel istisnai durumlara göre ek 
ücretleri peşin olarak alacaktır.Bunun dışında mağazada satılan ürünlerden ayrıca 
komisyon alınmayacaktır. 

  

4. ÖDEME 

Pazar yerine ilişkin ürünlerin teslim şeklinin kurye teslimat ya da kargolu teslimat sipariş 
durumuna göre ödeme şekli de değişiklik arz etmektedir. 

a. Kurye ile teslimatta kapıda ödeme sözkonusu olabileceği gibi alıcı dilerse sipariş 
esnasında online olarak da ödeyebilecektir. Online ödeme halinde varsa ödeme 
sisteminin komisyon ücreti mahsup edildikten sonra bakiye bedel satıcıya alıcının 
onayı aranmaksızın derhal transfer edilir. 

b. Kargolu siparişlerde ise onaylı ödeme sistemi geçerli olacak olup  alıcı, ürün 
siparişi verdikten sonra, ürün ücretini Mağazamız tarafından yönetilen ödeme 
sistemine transfer eder ve ücretin hesaba yatırıldığı Satıcı'ya bildirilir. 

  



Gönderilen ürünü teslim alan alıcı, ürün kararlaştırılan niteliklere ve şartlara 
uygun ise, ücretin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay 
verecektir. 

Satıcı ürünün alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından 
gönderilen ürünün belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise ücret güvenli 
hesaptan alıcıya iade edilecektir. 

Alıcı, satıcının ürünün kargo, nakliye teslim bilgilerini veya teslimin ifa 
edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat 
içinde onay bildiriminde bulunmazsa, satıcının hesabına varsa ödeme 
sisteminin komisyon ücreti mahsup edildikten sonra bakiye ücret transfer 
edilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta 
hesabına, Mağazamız tarafından bir hatırlatma mesajı atılacaktır. Bu mesaj 
üzerine mesaj saatinden 24 saat içerisinde ürüne ilişkin herhangi bir şikâyetin 
site üzerinden iletilmemesi halinde, varsa ödeme sisteminin komisyon ücreti 
mahsup edildikten sonra bakiye ürün ücreti satıcıya transfer edilecektir. 

a. Bu konsept kapsamında satışı yapılan ürünler bozulması kolay kısa sürede 
tüketilmesi ve özel koruma gerektiren ürünler olduğundan bu ürünlere ilişkin 
alıcının cayma ve iade hakkı bulunmamaktadır. 

b. Alıcı ve satıcı arasında ihtilaf halinde, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir 
mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, Mağazamız ürün ücretini bloke etme 
hakkına sahiptir. 

c. Alıcı ve satıcı arasındaki işbu konsept konusu hizmet kapsamındaki alışverişe ilişkin 
her türlü vergi, resim, harç ve benzeri sorumluluk alıcı ve satıcıya ait olup bu 
konuda Mağazamız’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

  

5. PAZAR YERİ GÜVENLİĞİ 

Pazar yerinden alınan ürünlerin güvenliğinin sağlanabilmesi için Mağazamız 
tarafından üretici sıfatıyla Pazar yerine mağaza açan üretim sahibi için bir QR kod 
oluşturulacaktır. Üretici gönderdiği ürünler üzerine bu QR kodu etiketleyecektir. QR kod 
sistem üzerinde oluşturulacağı için alıcı dilerse Mağazamız üzerinden kodun doğruluğunu 
sağlayabilecektir. Bu QR kod ürünün nerede ve kim tarafından yetiştirildiğine ulaşılmasına 
imkan sağlayacaktır. 

Burada QR kod ücreti üretici tarafından ödenecektir. Üreticinin bilgileri sistem üzerinden 
çekilerek bir sticker üzerine basılacaktır. Basma işlemini dilerse üretici yapabilir dilerse de 
anlaşmalı matbaadan Mağazamız üzerinden ücretini ödeyerek satın alabilir. QR kod ücreti 
Pazar yeri ücretleri dışında ayrıca tahsil edilecektir. QR kodunun anlaşmalı matbaadan 
basılması halinde ekstra kargo ücreti çıkabilecek olup bu ekstra ücret üretici tarafından 
karşılanacaktır. 

6. ÜRÜNLERİN NAKLİYESİ 



Alıcı ve satıcı ürünlerin nakliyesini kendi aralarında belirleyeceklerdir. Ürünlerin 
nakliyesine ilişkin hususlar tamamen tarafların anlaşmalarına göre kendi aralarındaki 
nakliye anlaşmasına göre belirlenecek olup bu hususta Mağazamız’a hiçbir surette 
sorumluluk yüklenemez. 

7. SORUMLULUK 

Mağazamız’un işbu hizmet kapsamındaki tek sorumluluğu ilan yayınlamaktan ibaret olup 
ilan içeriği, ürünler vs. tüm hususlara ilişkin Mağazamız’a hiçbir sorumluluk yüklenemez. 

8. YASAKLI ÜRÜNLER 

TC ve uluslararası yasalara göre yetiştirilmesi ve satışına izin verilmeyen ürünlerin 
Mağazamız aracılığıyla ilan suretiyle satılması  ya da bu ürünlere ilişkin talepte 
bulunulması yasaktır. Bu konuda Mağazamız’un sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 


