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MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

 

1. TARAFLAR VE TANIMLAR 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) aşağıdaki taraflar arasında 

aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir. 

A.____________________  ; (Bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır.) 

B. Wonder Workland Bilişim Eğitim Danışmanlık Tasarım Yay. Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “SATICI” 

olarak anılacaktır.) 

ALICI  

Adı Soyadı: 

Unvan: 
. 

Adres: . 

Telefon:  

SATICI 

Ticaret Unvanı: Wonder Workland Bilişim Eğitim Danışmanlık Tasarım Yay. Tic. Ltd. Şti. 

Mersis No : 0814084440300001 

Adres : Zühtüpaşa Mh.Şefik Bey Sk. No:3/3 Kadıköy İstanbul / Türkiye 

Telefon : 05399393839 

E-Posta : info@sorunvarmi.com 

 

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu 

bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu 

konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SATICI birlikte “Taraflar” 

olarak anılacaktır.  

 

Site: sorunvarmi.com ve sorunvarmi.com.tr web sayfalarını ifade eder. 

SATICI: Uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerin satımını yapan tüzel/gerçek kişidir. 

ALICI: İşbu Sözleşme’deki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SATICI’nın uzaktan iletişim 

araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, 

SATICI’nın öngördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal 

mevzuata uygun olarak sunduğu hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir. 
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Telif Hakkının Korunması Yükümlülüğü: SATICI’nın ALICI’ya bedel karşılığında sunmuş olduğu esere 

ilişkin tüm hakların SATICI’da olduğunu, SATICI’dan izin almaksızın ALICI tarafından kullanılamayacağını 

ve kullanılması halinde suç oluşturacağını belirten yükümlülüktür. 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI 

 

2.1.  İşbu Sözleşme, ALICI'nın SATICI’dan almak istediği aşağıda belirtilen hizmetlerin 

("Hizmet/Hizmetler") ALICI'ya satışı ile teslimi ve diğer konulara ilişkin olarak tarafların hak ve 

yükümlülüklerini düzenlemektedir. ALICI işbu Sözleşme’yi web sitesi üzerinden tıklayarak veya 

çağrı üzerine onaylamıştır. 

 

2.2.  İşbu Sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair 

Yönetmelik'e uygun olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda Taraflar Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik'ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını 

bildiklerini, anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme SATICI ile ayrı ayrı akdedilen üyelik-

kullanıcı sözleşmesi ve eklerinde yer alan hükümlerin ifasını engellemeyecektir. 

 

 

3. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

 

3.1.  ALICI olmak için gerçek kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. ALICI bu Sözleşme’yi 

elektronik ortamda kabul etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur. Tüzel kişilik adına 

üyelik başvurusu yapanların, şirketi temsile ve yönetmeye yetkili olmaları şarttır. Bir sebepten 

Sözleşme’si fesih edilerek veya feshedilmeden, üyeliği durdurulmuş veya tamamen yasaklanmış 

kişilerin de takdiri SATICI’ya ait olmak üzere üye olmaları engellenebilir. Başvuru sahipleri, 

SATICI’nın bu bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü olmadığını ve SATICI’ya verdiği 

bilgilerinin ve belgelerinin tamamının doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu 

maddeye aykırılık hallerinde ödemeyi yapan gerçek kişi veya tüzel kişi ALICI sıfatına haiz olur. 

 

3.2.  ALICI, web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Hizmetlerin temel nitelikleri, sunuluş şekli, 

ücretlendirme ve ücretin ödeme şekline ilişkin olarak SATICI tarafından yüklenen ön bilgileri, iptal, 

iade ve cayma politikalarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi 

verdiğini beyan eder. ALICI, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim 

bilgilerine ulaştırabilir. ALICI, işbu Sözleşme'yi ve ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda 

teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken 

adres, verilen Hizmetler’e ait temel özellikler, Hizmetler’in vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgilerini de 

doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.  
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4.   SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ 

4.1. Hizmet veya Hizmetlerin türü ve vergiler dahil satış bedeli aşağıdaki gibidir: 

Bireysel Kullanım 
Hizmeti 

Soru Çözüm Paketleri 
Fiyat 

KDV 
Tutar 

50 Soruluk Hoş 

Geldin Paketi  

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 50 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

5 TL 

 

0,9 TL 5,9 TL 

100 Soruluk Neden 

Olmasın Paketi  

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 100 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

49 TL 

 

 8,82 TL 57,82 TL 

150 Soruluk 

Tadında Paketi  

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 150 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

69 TL 

 

12,42 TL 81,42 TL 

400 Soruluk Coştur 

Paketi  

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 400 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

159 TL 

 

28,62 TL 187,62 TL 

 

 

Bireysel Kullanım 

Hizmeti 

Online Birebir Özel 

Ders/Rehberlik Seansı 
Fiyat 

KDV 
Tutar 

40 Dakikalık Yetiş 

Paketi  

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 50 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

95 TL 

 

17,1 TL 112,1 TL 

80 Dakikalık SOS 

Paketi 

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 100 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

170 TL 

 

 30,6 TL 200,6 TL 

120 Dakikalık 

Tutuştum Paketi 

sorunvarmi.com platformunda yer 

alan eğitmenlere 150 soru hakkını 

içeren hizmet paketi 

260 TL 

 

46,8 TL 306,8 TL 

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri; 

Ödeme Şekli-Aracı sistem üzerinden kredi kartı ile yapılabilmektedir.  

Havale ile gerçekleşecek ise IBAN bilgisi şu şekildedir: 

Türkiye İş Bankası TR67 0006 4000 0011 1180 36 59 04 
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4.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme’ye konu Hizmet 

ve Hizmetler’in temel nitelikleri, vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli, ifa yeri, ifa koşulları ve Hizmetler 

ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusu dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler ile 

ilgili her türlü bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında 

Hizmetler’i satın aldığını işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. ALICI’ya iletilen veya web 

sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve e-fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. Hizmet bedeli 

ödendiği vakit bu Sözleşme kurulmuş ve ALICI, Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

5.   SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TESLİMATI VE FATURA BİLGİLERİ 

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından web sitesinde açık irade beyanı ile tıklanarak onaylanmış ve yürürlüğe 

girmiştir.  

Hizmetler’in teslimatı ve ifası Site üzerinden olduğu için kargo süreci bulunmamaktadır. Bir diğer 

şekilde fatura olarak e-fatura kullanıldığı için anında teslim edilir. 

 

6. HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ve İADESİ 

6.1. SATICI tarafından aksi öngörülmemesi halinde, ALICI, Hizmet sağlanmadan önce bedelini tamamen 

ödemiş olmalıdır. Peşin satışlarda Hizmet’in tesliminden önce toplam bedel SATICI'ya tamamen 

ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde SATICI, Sözleşme’yi 

tek taraflı olarak fesih edebilir, Hizmet’i sağlamaktan imtina edebilir. Herhangi bir nedenle ALICI 

tarafından Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI 

Hizmet’i sağlama yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

 

6.2 ALICI'nın satış bedelini, kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm 

imkanlar kartı çıkaran kuruluşça sağlanmış olan kredi ve/veya taksitli ödeme imkanları ile sınırlıdır. Bu 

nedenle, SATICI'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Hizmet satışları işbu Sözleşme'nin 

tarafları yönünden, peşin satış kabul edilir. SATICI'nın taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları 

saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda 

temerrüt faizi uygulanır. 

 

6.3. SATICI'nın, Hizmet’i hiç ya da taahhüt edilen sürede sağlayamayacağının anlaşılması halinde, 

ALICI’yı 7 (yedi) gün içinde açık ve uygun şekilde bilgilendirilmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, 

eşit kalite ve fiyatta başka bir hizmeti tedarik edebilir. Bu durumda Sözleşme konusu taahhüt bu suretle 

yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte serbest olup, onay vermediği hallerde 

sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır. 
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6.4. ALICI'nın Hizmetlere ilişkin ödemeyi bir bankaya ait ATM cihazından ya da şubesinden yatıran IBAN 

numarası belirlenemez şekilde “hesaba yatırma” şeklinde yapması durumunda, Hizmet bedelinin işbu 

Sözleşme uyarınca ALICI'ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait IBAN 

numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI'nın müşteri hizmetleri adresine göndermeyi ve SATICI 

tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

 

7.  CAYMA HAKKI 

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, 

ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri 

depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması 

halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir. Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, 

tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik 

gereği mümkün değildir. SATICI’nın sağlamış olduğu online soru çözümü hizmetlerinin cayma hakkının 

istisnasını oluşturan hizmetler olduğu göz önüne alındığında, Alıcı cayma hakkını ancak bu 

hizmetlerden yararlanmamak koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 (ondört) günü 

geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, SATICI’ya karşı cayma hakkı talebinde 

bulunamayacaktır. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre Sözleşme’nin 

kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile 

hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz. 

Hizmet’in çeşitli sebeplerle sağlanamaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI'ya bedel iadesine karar 

verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü 

aşağıda belirtilmiştir: 

ALICI Hizmeti kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI'ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya 

hizmet bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli 

harcamaların ALICI'nın kredi kartına iadesi durumunda, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak 

kredi kartı hamilinin hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu 

taksit tutarları eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta bir iade 

yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade 

öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş 

olacaktır. 

 

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler 

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 

Madde 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz. 

a. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan 

mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 
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c. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

d. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; 

iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

e. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara 

ilişkin sözleşmeler. 

f. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde 

maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

g. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine 

ilişkin sözleşmeler. 

h. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, 

yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine 

ilişkin sözleşmeler. 

i. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi 

mallara ilişkin sözleşmeler. 

j. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin 

sözleşmeler. 

8. TELİF HAKLARININ KORUNMASI 

8.1. - SATICI, söz konusu Hizmet üzerinde gerek eser sahibi sıfatıyla sahip olduğu gerekse Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun 8. Maddesi gereğince sahip olduğu FSEK’de tanımlanan “tespit” yine FSEK m. 21’de 

tanımlanan “işleme”, m. 22’de tanımlanan “çoğaltma”, m. 23’de tanımlanan “yayma”, m. 24’de 

tanımlanan “temsil”, m. 25’de tanımlanan, yayın-yeniden yayın ve kamunun erişimine sunma haklarını 

da kapsar şekilde “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” mali hakları ile 

“umuma arz salahiyeti, Eser’de değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı 

altındaki manevi hakları kullanma yetkisine ve 4630 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanununun 80. maddesi uyarınca haiz bulunduğu/bulunacağı komşu hakları mezkûr madde 

1.A.5 bendi hükmü kapsamında sahip olduğu tüm haklarına yurt içinde ve dışında kullanılmak üzere 

sahiptir. Platform üzerinden bu hakların kısmi süreliğine ALICI ile paylaşılması, ALICI’ya bu haklar 

üzerinde yetki veya münhasırlık vermemektedir. Bu kapsamda ALICI’nın bu videoları üçüncü kişilerle 

paylaşması, başka bir yerde yayınlaması hukuken yasaktır. Yasağa uyulmaması durumunda ALICI 

hakkında yasal işlemler başlatılabilecektir. 

8.2. SATICI, Hizmet kapsamında videoları, videolardaki görüntüleri, ana Konsepti, hikaye, senaryo ve 

eser içerisinde geçen sözleri, özgün anlatımları, adları, sesleri veya sözleri, ifadeleri, ana konsept, 

hikaye, senaryo ve Eser’de yer alan görüntü, görseller, Eser içerisinde kullanılan ve/veya Eser nedeniyle 

üretilen ürün ve eşyalar üzerindeki ilgili marka ve/veya endüstriyel tasarım hakları ve başvuru 

haklarının gerek tescilden gerek tescilsiz kullanımdan doğan hakların ve internet alan adı olarak 

kullanma haklarının sahibidir. Bu kapsamda ALICI’nın bu videoları üçüncü kişilerle paylaşması, başka 

bir yerde yayınlaması hukuken yasaktır. Yasağa uyulmaması durumunda ALICI hakkında yasal işlemler 

başlatılabilecektir. 
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8.8.4. SATICI’nın,  Hizmet'leri,  bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar,  ticari markaları,  ticari görünümü 

veya web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, 

ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.  ALICI’nın bu haklara aykırı 

davranması durumunda ALICI hakkında yasal işlemler başlatılabilecektir. 

  

9. DİĞER HÜKÜMLER 

9.1. ALICI, e-kitap, CD, yazılım ve bunlarla sınırlı olmamak üzere elektronik ortamda kullanmak üzere 

satın aldığı her türlü ürünü kullanacağı, araç, program, yazılım ve ekipmanın kendisince tedarik 

edileceğini ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI'nın 

sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından satın alınan Hizmetler’in tamamı, bir 

kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, 

dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya 

satılamaz. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI'ya ait olmakla beraber üçüncü 

kişi veya yetkili makam ve mercilerce SATICI'ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, 

SATICI'nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 

 

9.2. İşbu Sözleşme'de yer almayan hususlar ALICI tarafından Web Sitesi'nde görülen/onaylanan Ön 

Bilgilendirmelerde ve satış aşamaları veya bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar. 

ALICI'ya, bildirdiği elektronik posta adresine, işbu Sözleşme gönderildiği ve/veya elektronik ortamda 

kalıcı şekilde bilgilendirme yapıldığından söz konusu Bilgilendirmelere ve bu işbu Sözleşme’ye 

elektronik ortamda her zaman ulaşılabilir. 

 

9.3. Bu Sözleşme ile ilgili doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses 

kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; Tarafların yasal düzenlemelerden bu 

hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır. 

 

9.4. SATICI, ALICI tarafından işbu Sözleşme’nin hükümlerine aykırı fiillerin gerçekleştirilmesi halinde her 

zaman Sözleşme’yi haklı sebeple feshedebilir. 

 

9.5. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan her türlü yasal resim, vergi, harç Taraflarca eşit olarak 

paylaşılacaktır. 
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10. MÜCBİR SEBEPLER 

10.1. Taraflar’ın kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve Taraflar’ın 

işbu Sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden 

tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, 

deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi, siber saldırılar ve hacking (siber) saldırıları 

mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. 

10.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer 

tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde Taraflar birlikte değerlendirme 

yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. 

 

10.3. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten 

dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi 

halinde işbu Sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk 

eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. 

 

11. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI 

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka 

ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları 

ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde 

düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını 

ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku 

uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

SATICI          ALICI 

Wonder Workland Bilişim Ltd. Şti. 

 

 


