
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  

Madde 1- Taraflar 

İşbu Sözleşme; fashfed.com.tr internet sitesinin ve mobil uygulamasının sahibi Eren Perakende 

ve Tekstil A.Ş. (Bundan böyle “Eren Perakende” olarak anılacaktır) ile İnternet Sitesi’ne işbu 

Üyelik Sözleşmesinin kabul edilmesi ile üye olacak olan kullanıcı arasında, Üye’nin, İnternet 

Sitesi’ni  kullanım koşullarının belirlenmesi adına akdedilmiştir.  

Madde 2- Tanımlar 

İşbu Sözleşme kapsamında; 

Alıcı  :Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla 

edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

 

Satıcı :Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki 

amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya 

da hesabına hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişiyi, 

Platform/İnternet Sitesi :fashfed.com.tr adlı internet sitesini ve mobil uygulamasını, 

 

Üye :Platform’a üye olan gerçek kişiyi, 

 

Aracı/Aracı Hizmet Sağlayıcı :Satıcı’ların ürün ve hizmet sunduğu Platform’u sağlayan 

aracı hizmet sağlayıcısı olan Eren Perakende ve Tekstil 

A.Ş.’yi ifade eder.  

6493 sayılı Kanun : Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun 

 

Madde 3- Eren Perakende’nin Konumu 

3.1. İnternet Sitesi kapsamında sağlanacak olan ürün satışlarında 6563 sayılı Elektronik 

Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca;  Eren Perakende, satıcının kendisi olması 

durumunda “Hizmet Sağlayıcı”, satıcının kendisi olmaması durumunda sadece “Aracı Hizmet 

Sağlayıcı” konumunda alacaktır. Bu kapsamda Üye, Eren Perakende’nin, kendisi tarafından 

satışa sunulmamış ürünler hakkında ve kendisi tarafından yayınlanmamış içerik hakkında 

kontrol etme yükümlülüğünün olmadığını ve hukuka uygunluklarına dair sorumlu olmadığını, 

kabul ve beyan eder.  

3.2. Üye, İnternet Sitesi üzerinden yapacağı alımlarda Satıcı’nın Eren Perakende olmaması 

durumunda, Eren Perakende’nin taraf olmayacağını, Satıcı’nın Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne 

taraf olacağını ve kendisine karşı sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.  

3.3. İnternet Sitesi üzerinden satışı yapılan ürünlerin; kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, 

garantisinden, faturalandırmasından, satış sonrası işlem ve servislerinden, ürünlerin süresi 

içerisinde teslim edilmesinden ve ilgili mevzuat uyarınca tüketiciye tanınan hakların 

kullanımına dair tüm hususlardan Satıcı sorumludur.  

3.4. İnternet Sitesi üzerinden yapılacak olan satış işlemlerinde, Eren Perakende Aracı Hizmet 

Sağlayıcı’sı statüsünde ise; satışa konu ürün ve kargo bedeli Eren Perakende tarafından Satıcı 



adına Alıcı’nın seçmiş olduğu ödeme yöntemi ile Alıcı’dan tahsil edilecektir. Alıcı,’nın konu 

ürün ve kargo bedelini Eren Perakende’ye ödemesi ile ilgili tutarlar Satıcı’ya ödemiş kabul 

edilecek ve Satıcı tarafından tekrar bedel talep edilmesi söz konusu olmayacaktır.    

3.5. Eren Perakende, Aracı Hizmet Sağlayıcı’sı statüsünde ise, 6493 sayılı Kanun kapsamında 

Satıcı'nın ticari temsilcisi olup, Alıcı tarafından yapılan ödeme işlemlerine ilişkin tutar, 

Satıcı'ya iletilmek üzere Eren Perakende tarafından tahsil edilmektedir. 

Madde – 4 Tarafların Yükümlülükleri 

4.1. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olmakla, İnternet Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin bu koşulları 

okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu ve hem bu koşullara hem de genel 

ahlaka ve adaba, yürürlükteki tüm mevzuata, iletişim ve internet güvenliğine uygun olarak 

hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet Sitesi’ne üye olmakla, İnternet 

Sitesi’nde yapacağı işlem ve eylemlere ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.  

4.2. İnternet Sitesi’ne üye olmak isteyen kullanıcıların 18 yaşından büyük olması gereklidir. 

Üye, işbu sözleşmeyi onaylayarak 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve beyan eder.  

4.3. Üye, İnternet Sitesi’ne üye olurken sağlamış olduğu tüm bilgilerin ( kişisel veriler de dahil 

olmak üzere) doğru ve güncel tutmakla yükümlü olduğunu, bu durumun aksi nedeni ile Eren 

Perakende’nin herhangi bir zararının söz konusu olması halinde bu zararların tümünü ilk 

bildirimde derhal ve nakden karşılamakla yükümlü olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.4. Üye’nin İnternet Sitesi’ne giriş yapmak için kullanacağı ve Üye tarafından oluşturulacak 

olan kullanıcı adı ve şifrenin gizliliği Üye’nin sorumluluğunda olacaktır. Üye, kendisi 

tarafından belirlenen şifreyi hiçbir surette başkaları ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Üye'nin şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak 

tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı; Üye’nin ve/veya 

üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla Eren Perakende’nin, 

doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

4.5. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisine ait 

olduğunu, sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. Olası bir uyuşmazlık 

halinde Üye, peşinen aksi yönde itirazda bulunmayacak olduğunu ve yükümlülüklerini yerine 

getirmekten kaçınmayacağını kabul ve beyan eder.  

4.6. Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon 

numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Bu itibarla, Üye, 

elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. 

4.7. Üye, Platform üzerinden Satıcı'dan almış olduğu hizmeti değerlendirebilecektir. Üye, 

değerlendirme çerçevesinde yer vereceği yorumlarının, yorum başlıklarının ve kullanıcı 

adının/rumuzun genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırılık teşkil etmeyeceğini, bunların 

içeriğinde tehdit edici, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı 

herhangi bir içeriğe yer vermeyeceğini aksi halde tüm sorumluluğun münhasıran kendisine ait 

olacağını ve bu tür içeriklerin derhal kaldırılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Eren 

Perakende, 5651 Sayılı Kanun kapsamında yer sağlayıcı durumunda olması halinde anılan 

kanun çerçevesinde her türlü hakkı kullanmaya yetkilidir. 



4.8. Üye, Platform'u ziyaret ettiği cihazın ve/veya işletim sisteminin güvenliğinden ve 

kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek 

finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan Eren Perakende'nin hiçbir sorumluluğu 

olmadığını kabul ve beyan eder. 

4.9. Ürün fiyatlarının, açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede 

piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin 

Satıcı veya Eren Perakende tarafından iptal edilme hakkı vardır. Müşteri böylesi bir durumda 

açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. 

4.10. Üye, Satıcı ve/veya Eren Perakende tarafından gerçekleştirilecek kampanya çerçevesinde 

özel fiyatlandırma nedeniyle çok düşük fiyatla satışa sunulan ürün ve/veya ürünlere ilişkin ürün 

bilgi sayfasında üst limit belirlenebileceğini ve bu üst limit üzerindeki sipariş ve satış 

işlemlerinin iptal edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.   

Madde 5- İnternet Sitesi’nin Kullanımı 

5.1. Üye, İnternet Sitesi’ni Eren Perakende tarafından belirlenen amaç çerçevesinde 

kullanacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.2. Üye, İnternet Sitesi’ni veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve 

yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya 

da manuel süreçler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi'nin çalışmasına 

müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya 

yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. Üye, İnternet Sitesi'nın altyapısı üzerine 

makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da 

kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.3. Üye, İnternet Sitesi’ni kullanırken yasalara uygun davranacağını, kamu düzenini bozucu, 

genel ahlak kurallarına aykırı şekilde hareket etmeyeceğini, 3.kişilerin İnternet Sitesi’ni 

kullanımını önleyici veya zorlaştırıcı fiillerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.4. İnternet Sitesi’nde, Eren Perakende kontrolünde olmayan 3.kişilere ait internet sitelerinin 

linklerinin, görsellerinin, reklamlarının yayınlanması söz konusu olabilecek olup Alıcı, bu 

içeriklere ilişkin olarak Eren Perakende’nin sorumluluğunun söz konusu olmayacağını ve bu 

içerikler nedeni ile Eren Perakende’nin sorumlu tutulmayacak olduğunu kabul, beyan ve 

taahhüt eder.  

5.5. Üye’nin İnternet Sitesi’ni başka bir siteye veya platforma veya uygulamaya bağlanmak 

amacıyla ya da içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, İnternet 

Sitesi’ni kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri 

sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer 

ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini 

Üye kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.6. Eren Perakende, İnternet Sitesi'nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da İnternet Sitesi'nin 

veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da İnternet Sitesi’ne bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların 

elde edileceğini garanti etmez. İnternet Sitesi ve içeriği 'olduğu gibi' ve 'mevcut haliyle' esasında 

sunulmaktadır. 



5.7. Eren Perakende, Üye’nin İnternet Sitesi’nden yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici 

veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Eren Perakende, İnternet Sitesi’nin 

belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni 

veya zımni garantiyi reddeder. Eren Perakende bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, 

dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak 

üzere, bu İnternet Sitesi’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu 

tutulamaz. Eren Perakende, İnternet Sitesi'nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar 

konusunda hiçbir garanti vermez. 

5.8. Eren Perakende, zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da 

dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar 

için Üye’ye karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz.  

5.9. Üye, Platform üzerinden paylaşacağı yorumlar ile reklam yapmamayı, herhangi bir mal 

veya hizmet pazarlamamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma 

veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.10. Eren Perakende, Üye işlemlerinin güvenlik şüphesi yaratması halinde, Üye'nin Platform 

üzerinden haksız kazanç elde ettiğinin ve/veya Platform üzerinden yapılan işlemlerin 

dolandırıcılık, sahtekârlık veya hile şüphesi taşıdığını tespit etmesi veya böyle bir durumdan 

şüphe duyması halinde, ilgili Üye'nin üyeliğini geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen 

durdurabilir. 

Madde 6- Sözleşmeye Aykırı Hareket  

6.1. Üye’nin işbu sözleşme kapsamında yer alan düzenlemelerden herhangi birini ihlal etmesi 

halinde sorumluluk Üye’ye ait olacak olup, bu ihlal nedeni ile Eren Perakende’nin sorumlu 

tutulması mümkün olmayacak ve Üye’nin bu ihlali nedeni ile Eren Perakende’nin zararının 

meydana çıkması halinde bu zarara ilişkin sorumluluk Alıcı’ya ait olacaktır.  

6.2. Üye, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği 

takdirde, Eren Perakende tarafından üyeliğinin iptal edilerek İnternet Sitesi’nin kullanımına son 

verilebileceğini, gelecekte İnternet Sitesi’ni kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya 

aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder. Bu durumda Üye'nin İnternet 

Sitesi aracılığı ile elde etmiş olduğu tüm haklar da iptal edilmiş sayılacaktır. Üye, bu şekilde 

iptal edilen haklarına ilişkin Eren Perkande’den herhangi bir tazminat ya da geri ödeme talep 

etme hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.3. Eren Perakende, mücbir sebeple ya da tümü ile kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı 

olarak İnternet Sitesi’ni yayından kaldırma, içeriğini değiştirme hakkına sahiptir. 

Madde 7- Kişisel Veriler ve Gizlilik 

7.1. Üye'nin, Platform'u ziyareti, üye olması ve kullanması esnasında Eren Perakende ile 

paylaşacağı kişisel veriler, Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde işlenecektir. 

Madde 8- Fikri Mülkiyet  

8.1. İnternet Sitesi kapsamında yer alan her türlü fikri mülkiyet hakkı (bilgiler, yazılar, resimler, 

markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran Eren Perakende’nin 

mülkiyetindedir. İnternet Sitesi’nde sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen 



kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle 

gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu'na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır. 

8.2. Üye, Eren Perakende’ye ait fikri mülkiyet haklarını kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, 

yayamaz, sergileyemez veya çoğaltamaz. Üye’nin, 3.kişiler veya Eren Perakende’nin fikri 

mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması sonucunda Eren Perakende’nin veya 

3.kişilerin zararının meydana gelmesi söz konusu olur ise Üye, dolaylı-dolaysız zararın tümünü 

derhal ve nakden karşılamakla yükümlüdür.  

8.3 Üye, Platform'da paylaştığı yorumların yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, 

işaret, ses ve/ veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve 

temlik hakları dâhil olmak üzere tüm mali hakları Eren Perakende'ye devrettiğini kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

Madde 9- Süre, Fesih ve Devir 

İşbu Sözleşme, Taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. 

Taraflar, dilediği tarihte Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin fesih hakkına sahiptir.  

Eren Perakende, dilediği tarihte, işbu sözleşmeyi bildirimsiz ve tek taraflı olarak, kısmen ya da 

tamamen devredebilir. Böyle bir devir halinde işbu Sözleşmenin tarafı olan gerçek kişiye 

hizmetin ifasına devam edilmesi için zorunlu olan kişisel veriler de devralana aktarılacaktır. 

Üye’nin sözleşmeyi ve/veya sözleşmeden doğan haklarını Eren Perakende'nin yazılı onayı 

olmadan devir hakkı bulunmamaktadır. 

Madde 10-Sözleşme’nin Değiştirilmesi 

Eren Perakende, İnternet Sitesi’nde ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere, herhangi bir 

zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üye'nin, Eren Perakende bu 

koşullarda değişiklik yaptıktan sonra İnternet Sitesi’ni üye olarak kullanmaya devam etmesi bu 

koşullardaki değişiklikleri kabul etmiş olduğu anlamına gelecektir. 

Madde 11-Mücbir Sebep 

Eren Perakende’nin kusurundan kaynaklanmayan, öngörülemez ve kontrolü dışında gelişen 

olaylar (Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, 

iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim 

sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları 

ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, 

deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket gibi)  mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. 

Mücbir sebepler nedeni ile Eren Perakende’nin veya Satıcı’nın yükümlülüklerini yerine 

getirememesi veya gecikme yaşanması söz konusu olur ise Eren Perakende, bu nedenle sorumlu 

tutulamaz ve bu durum işbu Üye’lik sözleşmesinin ihlali olarak değerlendirilemez.  

  
Madde 12- Muhtelif Hükümler 

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda Ticaret Bakanlığı’nca her yıl yasa gereği belirlenen 

parasal sınırlar dahilinde İl ve İlçe Tüketici Hakeme Heyetleri, bu sınırları aşan 

uyuşmazlıklarda ise Alıcının veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri görevli 

ve yetkilidir. 



Taraflar, işbu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde Eren Perakende’nin kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki 

kayıtlar dahil) kesin delil oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

İşbu koşulların Eren Perakende'nin sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili 

mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata 

uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve Eren Perakende’nin 

sorumluluğu buna göre belirlenecektir.  

 İşbu sözleşme on iki (12) madde ve altı (6) sayfadan ibaret olup, Üye tarafından okunarak ve 

anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmasını takiben onaylandığı an itibariyle yürürlüğe 

girmiştir.  

 

 


