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UYARI: 

İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto ve koyu fontta 

yazdırarak okuyunuz. Ayrıca alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş 

olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan 

okumuş ve kabul etmiş sayılır. 

VİZYONDER MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli 

Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet 

üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden 

düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir. 

MADDE 1 - KONU 

İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve 

satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin 

Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri 

Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin 

kapsamaktadır. 

MADDE 2 - SATICI BİLGİLERİ 

Unvan : Vizyonder – Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İkt. İşl.  
    (Bundan sonra Vizyonder veya SATICI olarak anılacaktır.) 

Adres  : Teomanpaşa Mah. Yüksel Serdengeçti Cad. No:2/4 Kepez-Antalya 

Telefon :  +90 242 338 2016  

Faks  :  +90 850 811 2016 

E-Posta : yayin@vizyonder.org.tr 

MADDE 3 - ALICI BİLGİLERİ 

Müşteri olarak www.vizyonder.org.tr web sitesinden sipariş veren kişiyi. (Bundan 

sonra ALICI olarak anılacaktır.) 

MADDE 4 - SATICININ BANKA HESAP BİLGİLERİ 

Hesap Adı : Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İktisadi İşletmesi 

Banka Adı : Halk Bankası Kepez Antalya Şubesi  

Şube Kodu  : 0508 

IBAN  : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 

Malın, ürünün, hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, 

ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 
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MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER 

6.1- ALICI, Madde 5'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel 

nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi 

sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

6.2- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile 

her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde 

açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu 

süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 

6.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, 

teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Vizyonder sorumlu 

tutulamaz. 

6.4– Vizyonder, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen 

niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim 

edilmesinden sorumludur. 

6.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı 

nüshasının Vizyonder’ e ulaştırılmış olması ve bedelinin Vizyonder’e ait madde 4’te 

belirtilen banka hesabına ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli 

ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Vizyonder ürünün teslimi 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

6.6-Vizyonder mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın 

kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde 

teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI 

siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini 

ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar 

ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde 

ödediği tutar 15 gün içinde kendisine iade edilir. 

6.7- 200 TL ve üstü alışverişlerde kargo Vizyonder tarafından karşılanır. 200 TL altında 

siparişlerde karşı ödemeli olarak gönderilir. 

6.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Vizyonder'e faks veya posta yoluyla 

ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 

MADDE 7 – ÖDEME YÖNTEMLERİ 

Verilen sipariş formu tarafımıza ulaştıktan sonra Madde 4’te belirtilen banka hesabına 

havale/eft yapılarak ödeme yapılmalıdır. Kredi kartı veya kapıda ödeme sistemi ile 

sipariş kabul edilmemektedir. Ödeme yapılan kişi ile sipariş formunda belirtilen 

kişinin aynı kişi olması gerekmektedir. 

https://ww.vizyonder.org.tr/


 
 
 
 

Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Derneği – https://ww.vizyonder.org.tr 
Adres: Teomanpaşa Mah. Yüksel Serdengeçti Cad. No:2/4 Kepez-Antalya 

Form No: SZ-21 

MADDE 8 - CAYMA HAKKI 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa 

tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının 

kullanılması için bu süre içinde Vizyonder’e faks, eposta veya telefon ile bildirimde 

bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması 

şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen 

ürünün Vizyonder’e gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura 

aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün 

bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal  

 

Yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo 

bedeli ALICI tarafından karşılanır. 

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,                              

kopyalanabilir ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. İade edilecek ürünün 

ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya 

da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını 

kullanamaz. 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere 

kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Vizyonder’in yerleşim yerindeki Tüketici 

Mahkemeleri yetkilidir. 

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul 

etmiş sayılacaktır. 

 

 SATICI 

VİZYONDER 

VİZYON EĞİTİM VE 

DANIŞMANLIK DERNEĞİ 

İKTİSADİ İŞLETMESİ 

Kaşe – İmza 

Tarih:  …./…../20 

ALICI 

Adı – Soyadı 

T.C.: 
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