
İLAN SÖZLEŞMESİ 

 

Oyun içi hizmet : Account , karakter , char , item , gold bar ( altın, külçe/oyunparası ) vb. oyun içi 

materyallerin tümü bundan böyle bu sözleşmede Oyun içi Hizmet olarak anılacaktır . 

TARAFLAR 

1 ) SİTE : Alıcı ve satıcı arasında köprü kurarak Oyun içi Hizmet ; Account , karakter , char , item , gold 

bar (altın,külçe/oyun parası ) vb. oyun içi materyallerin tümünü aracılık hizmetlerini 

yürüten www.oyunfor.com domaini üzerinde bulunan şirket bundan böyle bu sözleşmede OYUNFOR 

olarak anılacaktır. 

2 ) SATICI : Sitede Oyun içi Hizmet ; Account , karakter , char , item , gold bar (altın,külçe/oyun parası ) 

vb. materyallerin tümüyle ilgili bilgileri ,resimlerin tanıtım sayfalarını yaratarak , onları 

müşterilerine/müşterilerimize ulaştıran her nevi 3. şahıs veya şahıslar bundan böyle bu sözleşmede Satıcı 

olarak anılacaktır. 

3 ) ALICI :  Sitede Oyun içi Hizmet ; Account , karakter , char , item , gold bar (altın,külçe/oyun parası ) 

vb. oyun içi  materyallerin tümünü teslim alacak her nevi şahıs veya şahıslar bundan böyle bu 

sözleşmede Alıcı olarak anılacaktır. 

  

SATICI 

Madde-1 SATICI satışını yaptığı herhangi bir oyundaki account - karakter veya hesabını oyun destek 

servisi ile yazışarak geri almayacağını taahhür eder.Aldığı taktirde 5000 € ( Beşbin Euro ) tazminat 

ödemekle yükümlüdür. (TCK MADDE 157- Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp , onun veya başkasının 

zararına olarak , kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 

beşbin güne kadar adli para cezası verilir.) 

Madde-2 SATICI doğabilecek her türlü sorunda alıcıya yardımcı olmakla yükümlüdür. Satış 

tamamlandıktan sonra telefon ve ad soyad bilgileriniz alıcı ile paylaşılır. 

Madde-3 SATICI ilan içerisinde kişisel bilgilerini (TC, Ad Soyad, Telefon, Mail vs.) ve ilana ait hesap 

bilgilerini kesinlikle paylaşmayacaktır. Satıcının bu bilgileri paylaşması sonuçunda oluşacak sorunlarda 

oyunfor sorunlu değildir. 

Madde-4 SATICI satış yaptığı karakter veya accountun kendisinden önceki satıcısından da sorumludur. 

Herhangi geri alınma durumunda bunu mazeret olarak gösteremez. 

Madde-5 SATICI OYUNFOR ilanlarına eklediği ilanın tüm bilgilerinin doğruluğunu , bilgilerin eksikliğinde 

satışın iptalini ve oluşabilecek hukuki yaptırımların sorumluluğunu kabul eder. Eklediği ilanın oyun içinde 

veya farklı bir sağlayıcıdan satmayacağını, aksi durumda ilanı OYUNFOR sağlayıcısından kaldırmalıdır . 

Bundan dolayı oluşabilecek ALICI mağduriyetindeki tüm hukuki yaptırımları kabul eder. 

Madde-6 SATICI OYUNFOR sattığı account (karakter) ilanlarından alacağı bakiyenin 24 saat süre ile 

güvenlik amacıyla bekletilmesini kabul eder. OYUNFOR yönetimi SATICI ' dan doğrulama yapmak için 

kimlik bilgilerini ister, OYUNFOR hesabını geçici bir süre bloke eder , satıştan gelen ödemeyi kimlik 

doğrulaması sonuna kadar bekletir. 

  

 ALICI 

http://www.oyunfor.com/


Madde-6 ALICI OYUNFOR üzerinden satın aldığı ilanın OYUNFOR ' un sadece aracı olduğunu ve 

satıştan sonraki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Satış tamamlandıktan sonra ALICI , 

SATICI ' nın ad soyad ve telefon bilgilerini görebilir, satış sonrasında oluşabilecek sorunlarda SATICI ile 

direkt irtibata geçebilir. Satıcının hesabı geri alması sonucunda oluşabilecek sorunlarda alıcı OYUNFOR'u 

sorumlu tutamaz, internet sitesi, forum ve sosyal medya hesaplarında OYUNFOR hakkında kötü 

paylaşımlar yapamaz. 

Madde-7 ALICI OYUNFOR üzerinden satın aldığı ilanın teslimat süresi bitimine kadar teslimatın 

yapılması için beklemekle yükümlüdür. İlan bilgilerinde hata olmadığı sürece satın alma iptal edilemez. 

Madde-8 ALICI OYUNFOR üzerinden satın aldığı ilanın teslimatında çıkabilecek itilaflar sonucu 

MARKET yönetimi alıcıdan doğrulama yapmak için kimlik bilgilerini isteyebilir. OYUNFOR hesabını geçici 

bir süre bloke edebilir , ALICI ' nın yaptığı ödemeyi kimlik doğrulaması ve sorunu çözene kadar 

bekletebilir. 

  

WEBSİTESİ 

Madde-9 Yukarıdaki şartlara uyulmaması halinde doğabilecek ihtilaflarda AYDIN Mahkemeleri MARKET 

adına yetkilidir. 

Madde-10 Doğabilecek itilaflarda MARKET ALICI’nın adına dava açma hakkını saklı tutar. 

Madde-11 OYUNFOR.COM ilan pazarında listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı 

değildir. OYUNFOR.COM, kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürün ve 

hizmetlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda 

herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Doğabilecek itilaflarda MARKET ALICI’nın 

adına dava açma hakkını saklı tutar. 

Madde-12 OYUNFOR.COM sitesi müşterisi konumunda olan hem alıcı hem de satıcının internet 

ortamında alışveriş yapmalarını sağlayan, bu aşamada satıcı tarafından ürünün alıcıya teslimi; alıcı 

tarafından da ürün bedelinin satıcıya aktarılması ilişkilerine aracılık hizmetini veren bir kuruluştur. 

Oyunfor.com’un sorumluluğu, satışa konu ürünün internet ortamında sorunsuz bir şekilde tesliminden ve 

alıcının onayı üzerine bedelin satıcıya aktarılmasından ibaret olup; onay sonrası teslimden sonra ürünün 

herhangi bir sebeple satıcı tarafından internet ortamı kullanılmak suretiyle tekrar ele geçirilmesinden 

Oyunfor.com’un herhangi bir sorumluluğu olmayacağı gibi; bunu engellemek adına alabileceği hiçbir 

önlem de bulunmamaktadır.Böyle bir ihtilaf gerçekleşmesi halinde tarafların aralarındaki hukuki meseleyi 

hukuk mahkemeleri ya da şartları var ise cumhuriyet savcılıkları yolu ile gidermeleri gerekli olup; 

Oyunfor.com’un sorumluluğu, resmi bir talep olması halinde alıcı ve satıcının kimliklerinin ve işlem 

detaylarının ilgili kurumlar ile paylaşılmasından ibarettir. 

Madde-13 OYUNFOR, 18 yaşını doldurmamış kullanıcılardan ebeveyn kimlik ve iletişim bilgilerini talep 

etme hakkını saklı tutar. 

İşbu sözleşme; 13 Maddeden oluşmaktadır. ALICI ve SATICI yukarıdaki 13 maddenin tüm şartlarını kabul 

etmiş sayılır. 

  

TCK MADDE 157- Hileli davranışlarda bir kimseyi aldatıp,onun veya başkasının zararına olarak, 

kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne 

kadar adli para cezası verilir. 

 


