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MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdak$ taraflar arasında aşağıda bel$rt$len hüküm ve 
şartlar çerçeves$nde $mzalanmıştır.

‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:
ADRES: 

‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

AD-SOYAD: GOODLIFE TRAVEL TURİZM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ
ADRES: MÜSKEBİ MAH. KONGRE SOK. NO: 11 BODRUM / MUĞLA

İş bu sözleşmey$ kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu s$par$ş$ onayladığı 
takd$rde s$par$ş konusu bedel$ ve varsa kargo ücret$, verg$ g$b$ bel$rt$len ek 
ücretler$ ödeme yükümlülüğü altına g$receğ$n$ ve bu konuda 
b$lg$lend$r$ld$ğ$n$ peş$nen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmen$n uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı 
ter$mler karşılarındak$ yazılı açıklamaları $fade edeceklerd$r.
BAKAN : Gümrük ve T$caret Bakanı’nı,
BAKANLIK : Gümrük ve T$caret Bakanlığı’nı,
KANUN : 6502 sayılı Tüket$c$n$n Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK : Mesafel$ Sözleşmeler Yönetmel$ğ$’n$ (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET : B$r ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması 
taahhüt ed$len mal sağlama dışındak$ her türlü tüket$c$ $şlem$n$n konusunu ,
SATICI : T$car$ veya meslek$ faal$yetler$ kapsamında tüket$c$ye mal sunan 
veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden ş$rket$,
ALICI : B$r mal veya h$zmet$ t$car$ veya meslek$ olmayan amaçlarla ed$nen, 
kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel k$ş$y$,
SİTE : SATICI’ya a$t $nternet s$tes$n$,
SİPARİŞ VEREN: B$r mal veya h$zmet$ SATICI’ya a$t $nternet s$tes$ üzer$nden 
talep eden gerçek ya da tüzel k$ş$y$,
TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akded$len $şbu sözleşmey$,
MAL : Alışver$şe konu olan taşınır eşyayı ve elektron$k ortamda kullanılmak 
üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzer$ gayr$ madd$ malları $fade 
eder.



3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya a$t $nternet s$tes$ üzer$nden elektron$k 
ortamda s$par$ş$n$ verd$ğ$ aşağıda n$tel$kler$ ve satış f$yatı bel$rt$len ürünün 
satışı ve tesl$m$ $le $lg$l$ olarak 6502 sayılı Tüket$c$n$n Korunması Hakkında 
Kanun ve Mesafel$ Sözleşmelere Da$r Yönetmel$k hükümler$ gereğ$nce 
tarafların hak ve yükümlülükler$n$ düzenler.
L$stelenen ve s$tede $lan ed$len f$yatlar satış f$yatıdır. İlan ed$len f$yatlar ve 
vaatler güncelleme yapılana ve değ$şt$r$lene kadar geçerl$d$r. Sürel$ olarak 
$lan ed$len f$yatlar $se bel$rt$len süre sonuna kadar geçerl$d$r.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: GOODLIFE TRAVEL TURİZM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD ŞTİ
Adres: MÜSKEBİ MAH. KONGRE SOK. NO: 11 BODRUM / MUĞLA
Telefon: 0 252 363 82 34
Eposta: $nfo@goodl$fe.travel

5. ALICI BİLGİLERİ
Tesl$m ed$lecek k$ş$
Tesl$mat Adres$
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
1. Malın /Ürün/Ürünler$n/ H$zmet$n temel özell$kler$n$ (türü, m$ktarı, marka/
model$, reng$, aded$) SATICI’ya a$t $nternet s$tes$nde yayınlanmaktadır. 
Satıcı tarafından kampanya düzenlenm$ş $se $lg$l$ ürünün temel özell$kler$n$ 
kampanya süres$nce $nceleyeb$l$rs$n$z. Kampanya tar$h$ne kadar geçerl$d$r.
7.2. L$stelenen ve s$tede $lan ed$len f$yatlar satış f$yatıdır. İlan ed$len f$yatlar 
ve vaatler güncelleme yapılana ve değ$şt$r$lene kadar geçerl$d$r. Sürel$ 
olarak $lan ed$len f$yatlar $se bel$rt$len süre sonuna kadar geçerl$d$r.
7.3. Sözleşme konusu mal ya da h$zmet$n tüm verg$ler dah$l satış f$yatı 
aşağıda göster$lm$şt$r.

Ü r ü n 
Açıklaması

Adet B$r$m F$yatı Ara Toplam
(KDV Dah$l)

Kargo Tutarı
Toplam :



Ü r ü n 
Açıklaması

Adet B$r$m F$yatı Ara Toplam
(KDV Dah$l)

Kargo Tutarı
Toplam :

Ödeme Şekl$ ve Planı
Tesl$mat Adres$
Tesl$m Ed$lecek k$ş$
Fatura Adres$
S$par$ş Tar$h$
Tesl$mat tar$h$
Tesl$m şekl$

7.4.  Ürün sevk$yat masrafı olan kargo ücret$ ALICI tarafından ödenecekt$r.

8. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura tesl$m :Fatura s$par$ş tesl$matı sırasında fatura adres$ne s$par$ş $le 
b$rl$kte 
tesl$m ed$lecekt$r.

9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya a$t $nternet s$tes$nde sözleşme konusu ürünün temel 
n$tel$kler$, satış f$yatı ve ödeme şekl$ $le tesl$mata $l$şk$n ön b$lg$ler$ okuyup, 
b$lg$ sah$b$ olduğunu, elektron$k ortamda gerekl$ tey$d$ verd$ğ$n$ kabul, 
beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön B$lg$lend$rmey$ elektron$k ortamda 
tey$t etmes$, mesafel$ satış sözleşmes$n$n kurulmasından evvel, SATICI 
tarafından ALICI' ya ver$lmes$ gereken adres$, s$par$ş$ ver$len ürünlere a$t 
temel özell$kler$, ürünler$n verg$ler dah$l f$yatını, ödeme ve tesl$mat 
b$lg$ler$n$ de doğru ve eks$ks$z olarak ed$nd$ğ$n$ kabul, beyan ve taahhüt 
eder.
9.2. Sözleşme konusu her b$r ürün, 30 günlük yasal sürey$ aşmamak kaydı 
$le ALICI'nın yerleş$m yer$ uzaklığına bağlı olarak $nternet s$tes$ndek$ ön 
b$lg$ler kısmında bel$rt$len süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterd$ğ$ 
adrestek$ k$ş$ ve/veya kuruluşa tesl$m ed$l$r. Bu süre $ç$nde ürünün ALICI’ya 
tesl$m ed$lememes$ durumunda, ALICI’nın sözleşmey$ feshetme hakkı 
saklıdır.
9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eks$ks$z, s$par$şte bel$rt$len n$tel$klere 
uygun ve varsa garant$ belgeler$, kullanım kılavuzları $ş$n gereğ$ olan b$lg$ 
ve belgeler $le tesl$m etmey$, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat 



gerekler$ne göre sağlam, standartlara uygun b$r şek$lde $ş$ doğruluk ve 
dürüstlük esasları dah$l$nde $fa etmey$, h$zmet kal$tes$n$ koruyup 
yükseltmey$, $ş$n $fası sırasında gerekl$ d$kkat ve özen$ göstermey$, $ht$yat 
ve öngörü $le hareket etmey$ kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözleşmeden doğan $fa yükümlülüğünün süres$ dolmadan 
ALICI’yı b$lg$lend$rmek ve açıkça onayını almak suret$yle eş$t kal$te ve 
f$yatta farklı b$r ürün tedar$k edeb$l$r.
9.5. SATICI, s$par$ş konusu ürün veya h$zmet$n yer$ne get$r$lmes$n$n 
$mkânsızlaşması hal$nde sözleşme konusu yükümlülükler$n$ yer$ne 
get$remezse, bu durumu, öğrend$ğ$ tar$hten $t$baren 3 gün $ç$nde yazılı 
olarak tüket$c$ye b$ld$receğ$n$, 14 günlük süre $ç$nde toplam bedel$ ALICI’ya 
$ade edeceğ$n$ kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün tesl$matı $ç$n $şbu Sözleşme’y$ 
elektron$k ortamda tey$t edeceğ$n$, herhang$ b$r nedenle sözleşme konusu 
ürün bedel$n$n ödenmemes$ ve/veya banka kayıtlarında $ptal ed$lmes$ 
hal$nde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü tesl$m yükümlülüğünün sona 
ereceğ$n$ kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterd$ğ$ 
adrestek$ k$ş$ ve/veya kuruluşa tesl$m$nden sonra ALICI'ya a$t kred$ kartının 
yetk$s$z k$ş$lerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün 
bedel$n$n $lg$l$ banka veya f$nans kuruluşu tarafından SATICI'ya 
ödenmemes$ hal$nde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün $çer$s$nde 
nakl$ye g$der$ SATICI’ya a$t olacak şek$lde SATICI’ya $ade edeceğ$n$ kabul, 
beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, tarafların $rades$ dışında gel$şen, önceden öngörülemeyen ve 
tarafların borçlarını yer$ne get$rmes$n$ engelley$c$ ve/veya gec$kt$r$c$ 
haller$n oluşması g$b$ mücb$r sebepler haller$ neden$ $le sözleşme konusu 
ürünü süres$ $ç$nde tesl$m edemez $se, durumu ALICI'ya b$ld$receğ$n$ kabul, 
beyan ve taahhüt eder. ALICI da s$par$ş$n $ptal ed$lmes$n$, sözleşme konusu 
ürünün varsa emsal$ $le değ$şt$r$lmes$n$ ve/veya tesl$mat süres$n$n 
engelley$c$ durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmes$n$ SATICI’dan 
talep etme hakkını ha$zd$r. ALICI tarafından s$par$ş$n $ptal ed$lmes$ hal$nde 
ALICI’nın nak$t $le yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün $ç$nde kend$s$ne 
nakden ve defaten öden$r. ALICI’nın kred$ kartı $le yaptığı ödemelerde $se, 
ürün tutarı, s$par$ş$n ALICI tarafından $ptal ed$lmes$nden sonra 14 gün 
$çer$s$nde $lg$l$ bankaya $ade ed$l$r. ALICI, SATICI tarafından kred$ kartına 
$ade ed$len tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına $l$şk$n 
ortalama sürec$n 2 $le 3 haftayı bulab$leceğ$n$, bu tutarın bankaya 
$ades$nden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması hal$n$n tamamen banka 
$şlem sürec$ $le $lg$l$ olduğundan, ALICI, olası gec$kmeler $ç$n SATICI’yı 
sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI tarafından s$teye kayıt formunda bel$rt$len veya daha 
sonra kend$s$ tarafından güncellenen adres$, e-posta adres$, sab$t ve mob$l 
telefon hatları ve d$ğer $let$ş$m b$lg$ler$ üzer$nden mektup, e-posta, SMS, 



telefon görüşmes$ ve d$ğer yollarla $let$ş$m, pazarlama, b$ld$r$m ve d$ğer 
amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, $şbu sözleşmey$ 
kabul etmekle SATICI’nın kend$s$ne yönel$k yukarıda bel$rt$len $let$ş$m 
faal$yetler$nde bulunab$leceğ$n$ kabul ve beyan etmekted$r.
9.10. ALICI, sözleşme konusu mal/h$zmet$ tesl$m almadan önce muayene 
edecek; ez$k, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/h$zmet$ kargo 
ş$rket$nden tesl$m almayacaktır. Tesl$m alınan mal/h$zmet$n hasarsız ve 
sağlam olduğu kabul ed$lecekt$r. Tesl$mden sonra mal/h$zmet$n özenle 
korunması borcu, ALICI’ya a$tt$r. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/h$zmet 
kullanılmamalıdır. Fatura $ade ed$lmel$d$r.
9.11. ALICI $le s$par$ş esnasında kullanılan kred$ kartı ham$l$n$n aynı k$ş$ 
olmaması veya ürünün ALICI’ya tesl$m$nden evvel, s$par$şte kullanılan kred$ 
kartına $l$şk$n güvenl$k açığı tesp$t ed$lmes$ hal$nde, SATICI, kred$ kartı 
ham$l$ne $l$şk$n k$ml$k ve $let$ş$m b$lg$ler$n$, s$par$şte kullanılan kred$ kartının 
b$r öncek$ aya a$t ekstres$n$ yahut kart ham$l$n$n bankasından kred$ kartının 
kend$s$ne a$t olduğuna $l$şk$n yazıyı $braz etmes$n$ ALICI’dan talep edeb$l$r. 
ALICI’nın talebe konu b$lg$/belgeler$ tem$n etmes$ne kadar geçecek sürede 
s$par$ş dondurulacak olup, mezkur talepler$n 24 saat $çer$s$nde 
karşılanmaması hal$nde $se SATICI, s$par$ş$ $ptal etme hakkını ha$zd$r.
9.12. ALICI, SATICI’ya a$t $nternet s$tes$ne üye olurken verd$ğ$ k$ş$sel ve 
d$ğer sa$r b$lg$ler$n gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu b$lg$ler$n 
gerçeğe aykırılığı neden$yle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın $lk 
b$ld$r$m$ üzer$ne derhal, nakden ve defaten tazm$n edeceğ$n$ beyan ve 
taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya a$t $nternet s$tes$n$ kullanırken yasal mevzuat 
hükümler$ne r$ayet etmey$ ve bunları $hlal etmemey$ baştan kabul ve 
taahhüt eder. Aks$ takd$rde, doğacak tüm hukuk$ ve ceza$ yükümlülükler 
tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.
9.14. ALICI, SATICI’ya a$t $nternet s$tes$n$ h$çb$r şek$lde kamu düzen$n$ 
bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve tac$z ed$c$ şek$lde, 
yasalara aykırı b$r amaç $ç$n, başkalarının madd$ ve manev$ haklarına 
tecavüz edecek şek$lde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının h$zmetler$ 
kullanmasını önley$c$ veya zorlaştırıcı faal$yet (spam, v$rüs, truva atı, vb.) 
$şlemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya a$t $nternet s$tes$n$n üzer$nden, SATICI’nın kend$ 
kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü k$ş$ler$n sah$p olduğu ve/
veya $şlett$ğ$ başka web s$teler$ne ve/veya başka $çer$klere l$nk ver$leb$l$r. 
Bu l$nkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup 
herhang$ b$r web s$tes$n$ veya o s$tey$ $şleten k$ş$y$ desteklememekte ve 
L$nk ver$len web s$tes$n$n $çerd$ğ$ b$lg$lere yönel$k herhang$ b$r garant$ 
n$tel$ğ$ taşımamaktadır.
9.16. İşbu sözleşme $çer$s$nde sayılan maddelerden b$r ya da b$rkaçını $hlal 
eden üye $şbu $hlal neden$yle ceza$ ve hukuk$ olarak şahsen sorumlu olup, 
SATICI’yı bu $hlaller$n hukuk$ ve ceza$ sonuçlarından ar$ tutacaktır. Ayrıca; 



$şbu $hlal neden$yle, olayın hukuk alanına $nt$kal ett$r$lmes$ hal$nde, 
SATICI’nın üyeye karşı üyel$k sözleşmes$ne uyulmamasından dolayı 
tazm$nat taleb$nde bulunma hakkı saklıdır.

10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafel$ sözleşmen$n mal satışına $l$şk$n olması durumunda, 
ürünün kend$s$ne veya gösterd$ğ$ adrestek$ k$ş$/kuruluşa tesl$m tar$h$nden 
$t$baren 14 (on dört) gün $çer$s$nde, SATICI’ya b$ld$rmek şartıyla h$çb$r 
hukuk$ ve ceza$ sorumluluk üstlenmeks$z$n ve h$çb$r gerekçe 
göstermeks$z$n malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanab$l$r. 
H$zmet sunumuna $l$şk$n mesafel$ sözleşmelerde $se, bu süre sözleşmen$n 
$mzalandığı tar$hten $t$baren başlar. Cayma hakkı süres$ sona ermeden 
önce, tüket $c $n $n onayı $ le h $zmet $n $fasına baş lanan h $zmet 
sözleşmeler$nde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından 
kaynaklanan masraflar SATICI’ ya a$tt$r. ALICI, $ş bu sözleşmey$ kabul 
etmekle, cayma hakkı konusunda b$lg$lend$r$ld$ğ$n$ peş$nen kabul eder.
10.2. Cayma hakkının kullanılması $ç$n 14 (ondört) günlük süre $ç$nde 
SATICI' ya $adel$ taahhütlü posta, faks veya eposta $le yazılı b$ld$r$mde 
bulunulması ve ürünün $şbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı 
Kullanılamayacak Ürünler" hükümler$ çerçeves$nde kullanılmamış olması 
şarttır. Bu hakkın kullanılması hal$nde, 
a) 3. k$ş$ye veya ALICI’ ya tesl$m ed$len ürünün faturası, (İade ed$lmek 
$stenen ürünün faturası kurumsal $se, $ade ederken kurumun düzenlem$ş 
olduğu $ade faturası $le b$rl$kte gönder$lmes$ gerekmekted$r. Faturası 
kurumlar adına düzenlenen s$par$ş $adeler$ İADE FATURASI kes$lmed$ğ$ 
takd$rde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) İade ed$lecek ürünler$n kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları $le 
b$rl$kte eks$ks$z ve hasarsız olarak tesl$m ed$lmes$ gerekmekted$r.
d) SATICI, cayma b$ld$r$m$n$n kend$s$ne ulaşmasından $t$baren en geç 10 
günlük süre $çer$s$nde toplam bedel$ ve ALICI’yı borç altına sokan belgeler$ 
ALICI’ ya $ade etmek ve 20 günlük süre $çer$s$nde malı $ade almakla 
yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan b$r nedenle malın değer$nde b$r 
azalma olursa veya $ade $mkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın 
zararlarını tazm$n etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süres$ $ç$nde 
malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebeb$yle meydana gelen 
değ$ş$kl$k ve bozulmalardan ALICI sorumlu değ$ld$r. 
f) Cayma hakkının kullanılması neden$yle SATICI tarafından düzenlenen 
kampanya l$m$t tutarının altına düşülmes$ hal$nde kampanya kapsamında 
faydalanılan $nd$r$m m$ktarı $ptal ed$l$r.

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’nın $steğ$ veya açıkça k$ş$sel $ht$yaçları doğrultusunda hazırlanan ve 



ger$ gönder$lmeye müsa$t olmayan, $ç g$y$m alt parçaları, mayo ve b$k$n$ 
altları, makyaj malzemeler$, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehl$kes$ 
olan veya son kullanma tar$h$ geçme $ht$mal$ olan mallar, ALICI’ya tesl$m 
ed$lmes$n$n ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takd$rde $ade 
ed$lmes$ sağlık ve h$jyen açısından uygun olmayan ürünler, tesl$m 
ed$ld$kten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereğ$ ayrıştırılması 
mümkün olmayan ürünler, Abonel$k sözleşmes$ kapsamında sağlananlar 
dışında, gazete ve derg$ g$b$ sürel$ yayınlara $l$şk$n mallar, Elektron$k 
ortamda anında $fa ed$len h$zmetler veya tüket$c$ye anında tesl$m 
ed$len gayr$madd$ mallar $le ses veya görüntü kayıtlarının, k$tap, d$j$tal 
$çer$k, yazılım programlarının, ver$ kaydedeb$lme ve ver$ depolama 
c$hazlarının, b$lg$sayar sarf malzemeler$n$n, ambalajının ALICI tarafından 
açılmış olması hal$nde $ades$ Yönetmel$k gereğ$ mümkün değ$ld$r. Ayrıca 
Cayma hakkı süres$ sona ermeden önce, tüket$c$n$n onayı $le $fasına 
başlanan h$zmetlere $l$şk$n cayma hakkının kullanılması daYönetmel$k 
gereğ$ mümkün değ$ld$r.
Kozmet$k ve k$ş$sel bakım ürünler$, $ç g$y$m ürünler$, mayo, b$k$n$, k$tap, 
kopyalanab$l$r yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler $le kırtas$ye 
sarf malzemeler$ (toner, kartuş, şer$t vb.) $ade ed$leb$lmes$ $ç$n 
ambalajlarının açılmamış, denenmem$ş, bozulmamış ve kullanılmamış 
olmaları gerek$r.

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, ödeme $şlemler$n$ kred$ kartı $le yaptığı durumda temerrüde düştüğü 
takd$rde, kart sah$b$ banka $le arasındak$ kred$ kartı sözleşmes$ 
çerçeves$nde fa$z ödeyeceğ$n$ ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. Bu durumda $lg$l$ banka hukuk$ yollara başvurab$l$r; 
doğacak masrafları ve vekâlet ücret$n$ ALICI’dan talep edeb$l$r ve her 
koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmes$ hal$nde, ALICI, 
borcun gec$kmel$ $fasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve z$yanını 
ödeyeceğ$n$ kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME
İ şb u s ö z l eşm e d e n d oğa n u y uşm a z l ı k l a r d a ş %k a ye t ve 
%t%razlar, aşağıdak$ kanunda bel$rt$len parasal sınırlar dâh$l$nde tüket$c$n$n 
yerleş$m yer$n$n bulunduğu veya tüket$c$ $şlem$n$n yapıldığı yerdek$ tüket$c$ 
sorunları hakem heyet$ne veya tüket$c$ mahkemes$ne yapılacaktır. Parasal 
sınıra $l$şk$n b$lg$ler aşağıdadır: 
28/05/2014 tar$h$nden $t$baren geçerl$ olmak üzere:
a) 6502 sayılı Tüket$c$n$n Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddes$ 
gereğ$ değer$ 2.000,00 ($k$b$n) TL’n$n altında olan uyuşmazlıklarda $lçe 
tüket$c$ hakem heyetler$ne,
b) Değer$ 3.000,00(üçb$n)TL’ n$n altında bulunan uyuşmazlıklarda $l 
tüket$c$ hakem heyetler$ne,



c) Büyükşeh$r statüsünde bulunan $llerde $se değer$ 2.000,00 ($k$b$n) TL $le 
3.000,00(üçb$n)TL’ arasındak$ uyuşmazlıklarda $l tüket$c$ hakem 
heyetler$ne başvuru yapılmaktadır.
İşbu Sözleşme t$car$ amaçlarla yapılmaktadır.

14. YÜRÜRLÜK
ALICI, S$te üzer$nden verd$ğ$ s$par$şe a$t ödemey$ gerçekleşt$rd$ğ$nde $şbu 
sözleşmen$n tüm şartlarını kabul etm$ş sayılır. SATICI, s$par$ş$n 
gerçekleşmes$ önces$nde $şbu sözleşmen$n s$tede ALICI tarafından okunup 
kabul ed$ld$ğ$ne da$r onay alacak şek$lde gerekl$ yazılımsal düzenlemeler$ 
yapmakla yükümlüdür.

SATICI:
ALICI:
TARİH:


