
SANAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
 

 

1-TARAFLAR 

 

İş bu sözleşme bir taraftan Kocatepe Mah. Mega Center Yağ İskelesi Cad. C27 Blok 
Giriş Kat No:236/4-5-6 Bayrampaşa /İstanbul adresinde mukim TEKSES İLETİŞİM 
İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ (sözleşmede SATICI olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta  
………………………………………………………………………………………………….. 
adresinde………………………………………………………………………………………
...  
(sözleşmede ALICI olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. 

 
2-TARAFLARIN BİLGİLER KONU VE KAPSAM 

 
2.1 SATICI 
FİRMA : TEKSES İLETİŞİM İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 

ADRES : Kocatepe Mah. Mega Center Yağ İskelesi Cad. C27 Blok 

Giriş Kat 
No:236/4-5-6 Bayrampaşa /İstanbul 

TLF : 0212 527 64 65 
FAX : 0212 514 95 24 

VERGİ DAİRESİ : Tuna Vergi Dairesi : 836 041 74 80 
İNTERNET SİTESİ : www.teksesonline.com 

 
2.2 ALICI 
FİRMA : 

ADRES : 
 

 

TLF : 

FAX : 
VERGİ DAİRESİ : 
 

 
2.3 KONU VE KAPSAM 

 
2.4 – Satıcı ile Alıcı arasında akdedilen iş bu sözleşmenin konusu; SATICI'nın, 

ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı belirtilen ürün/lerin satışı ve 
teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsar. İş bu sözleşmede 
ALICI, tacir sıfatına haiz olmakla sözleşme konusu satın alınan ürün/ler kişisel 
kullanım amacıyla almadığını, satın alınan ürün/leri satış amacıyla aldığını beyan ve 

kabul etmekle, söz konusu sözleşmenin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun 
ile Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas Ve Usulleri Hakkındaki Yönetmelik 
hükümlerine tabi olmadığını gayrikabil-i rücu beyan ettiğini kabul ve taahhüt eder. 

 
2.5 –ÜRÜN BİLGİLERİ 

 
Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, 
ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. 

2.5-a Ürün Adı : Online Siparişle talep edilen üründür. (Ürünün Stokta veya satışta 
olmaması durumunda Satıcının sorumluluğu yoktur) 
2.5-b Miktarı :  Online Siparişle Alıcı tarafından talep edilen miktardır. (Ürünün 

talep edilen miktarda Stokta olmaması durumunda Satıcının sorumluluğu yoktur) 



 
 
2.5-c Tutarı : Online site’de Satıcı tarafından belirlenen tutardır.(Satıcı, ürün 

bedellerinde dilediğide tek taraflı olarak değişiklik yapabilir.)  
2.5-ç Ödeme Şekli : Online site’de Satıcı tarafından belirlenen şekillerde. (Satıcı, 

ödeme şekilleri konusunda dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik yapabilir.)  
 
3-GENEL HÜKÜMLER 

 

3.1 – ALICI, Madde 2 de belirtilen sözleşme konusu Mal/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. 

 

3.2- Sözleşme konusu Mal/ Ürün veya ürünlerin her biri için teslim süresi ALICI'nın 
yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak değişebilir, ürünün teslimi makul süre içinde 
ALICI veya ALICININ gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir, teslim süresi 
ürünün alımında taraflarca belirlenir. Belirlenen bu süre ALICI’nın yukarıda belirtilen 
adrese faksla ve ya e-mail ile bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilinir. 
 

3.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, 
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu 
tutulamaz.Bundan doğacak zararları ALICI kabul ve taahhüt eder. 

 
3.4- SATICI sözleşme konusu mal/ ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen 
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim 
edilmesinden sorumludur. 

 

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin Satıcı tarafından teyit 

edilmesi ve bedelinin ALICI'nın belirlediği ödeme şekli ile SATICI’NIN belirtmiş 

olduğu hesaba ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez 

veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden 

kurtulmuş kabul edilir. SATICI’nın iptalden doğacak bir zararı olması durumunda 

ALICI bunu karşılayacağını kabul eder. 

 
3.6-SATICI tarafından ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın 

kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı 
olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini 

SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla 
ürünün 3 gün içinde SATICI’YA geri gönderilmesi zorunludur.  Bu durumda nakliye 
giderleri alıcıya aittir. Ürünün 3 gün içerisinde alıcı tarafından geri gönderilmemesi 

halinde ürün bedeli alıcı tarafından 2 misliyle  ödenecektir.  
 

3.7- Sanal siparişlerde ALICI kendisine teslim edilen ürünleri kontrol ederek teslim 
almış ve teslimatın eksiksiz ve ayıptan ari gerçekleştirilmiş olduğu kabul edilir. Bu 
bağlamda Alıcı, teslim aldığı mal ve  ürünlerle ilgili sipariş faturasını imzalamakla 

yükümlüdür.  
 

3.8- SATICI teknik ve ürüne geç yansıyan fiyat güncellemelerinden sorumlu 
tutulamaz. 

 
4-ALICININ SORUMLULUĞU 
4.1- Alıcı iş bu sözleşme çerçevesinde,kendisi tarafından doldurulacak üye kayıt 
formunun ve SATICI’ya vereceği her türlü bilgi ve belgenin doğru olduğunu, bu bilgi 



ve belgelerin hatalı,eksik veyahut başkasına ait olması durumunda bundan mütevellit 
SATICI’nın tüm zararlarını karşılayacağını ve bundan tek başına sorumlu olacağını 
kabul ve taahhüt eder. 

 

4.2- Alıcı taraf Satıcı’ya verilen eksik bilgi ve belgelerden veya bilgi saklama 
yükümlülüğüne aykırı işlemlerinden dolayı üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan 
tek başına sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.  

 
4.3- Satıcı tarafından Alıcı’ya tahsis edilen üyelikle ilgili olarak bilgilerin ve şifrenin , 
yetkisiz veya 3. kişilerce kullanılması/şifrenin kırılması veyahut başkalarına 
kullandırılması halinde ortaya çıkacak tüm zararlardan, kusurlu olup olmadığına 
bakılmaksızın (hangi sebeple olursa olsun) ALICI’nın sorumlu olacağını, bu durumda 

gerek ürün bedeli ve gerekse zarar konusunda SATICI tarafından kesilen faturayı 
gayri kabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

 
4.4-Alıcı firma yanlış adres vermesi, nedeniyle gönderilen mal, ürün/lerden dolayı 
Satıcı firmanın sorumluluğuna gidilemeyeceğini ve ödenen bedeli iadesi 
istemeyeceğini kabul eder. 

 

4.5-Alıcı, iş bu sözleşme kapsamında sipariş vermek üzere kendisine tahsis edilen 
üyelik sayfası üzerinden kendi bilgileri ile şifresini kullanarak sipariş verdiğinde 

başkasına ait kredi kartı kullanması/kullandırması, başkasına ait hesaptan, eft/havale 
para göndermesi durumunda, bu işlemden kaynaklanan borçlardan, cezai ve hukuki 
tüm yaptırımlardan kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın müştereken ve 

müteselsilen bizzat sorumlu olduğunu gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 

 
4.6-Alıcının Şifre ve kullanıcı bilgilerinin başkası tarafından kullanılması veyahut 

başkasının çalması/şifrenin kırılması gibi durumlarda bu durumu ivedi bir şekilde 

SATICI’ya bildirmek zorundadır. Söz konusu bildirim, ALICI nın işbu sözleşmeden 

doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  

 
4.7-Alıcı, alışverişlerinde kredi kartı kullanmayı tercih ettiği taktirde, iş bu kredi kartı 

kan/sıhri hısımları dahil üçüncü kişilere ait ise kendi dışındaki kredi kartını kullanan 

kişilerin mal,ürün/lerin kendilerine ulaşmadığını ve her ne sebeple olursa olsun 

borçlu bulunmadığını bildirerek yapılan işleme itiraz etmeleri halinde, SATICI’ya 

herhangi bir cezai ve hukuki husumet yöneltmeleri durumunda ,Alıcı derhal SATICI’yı 

bu durumdan kurtarmak ve ürün bedelini müştereken ve müteselsilen derhal ödemek 

zorundadır. ALICI Satıcının bu durumda doğacak her türlü zararını karşılayacağını 

kabul ve taahhüt eder. 

 
4.8-SATICI, ALICI’ya tahsis edilen üyelikden kaynaklanan üçüncü kişilerin uğradığı 
zararı tazmin etmesi durumunda ALICI firma mahkeme kararı gerekmeksizin ve 

hiçbir ihbar ve önel beklemeksizin, tazmin edilen bedeli ve masrafları derhal ticari 
reeskont-avans faiziyle birlikte SATICI firmaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 
4.9-Alıcı kredi kartıyla yapılan işlemlerde, yüksek güvenlikli ve kredi kartının ait 

olduğu bankaların güvenlik sistemleriyle uyumlu sistemleri kullanacak ve alışveriş 
işlemini tek kendisinin bilebileceği şifre veyahut 3D Secure ile yapması durumunda 
bundan doğacak zararlardan dolayı SATICI’nın sorumluluğuna gitmeyeceğini 
gayrikabil-i rücu kabul ve taahhüt eder.Zira SATICI’nın bundan doğan bir zararı 

olması durumunda bunu da hiçbir ihbar ve önel beklemeksizin sözleşmedeki 4.8 
maddesi uyarınca kabul ve taahhüt eder. 
 



 
5.SAİR HÜKÜMLER 

 

5.1-Alıcı ,iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda,Satıcı’nın ticari defter 
kayıtları,yazışmaları, faturalarını, irsaliye,Faks ve e-mail yazışmaları ile bilgisayar 
kayıtlarını 6100 Sayılı Yasanın 189 ve 193 maddeleri kapsamında görür,tarafları 
bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde 
olduğunu kabul ve taahhüt eder. 
 
5.2- SATICI’nın elinde olmayan nedenlerle mücbir sebepler, nakliyeyi engelleyen 
hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme 
konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, veyahut sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen imkansız kılan beklenmedik olaylar 

gerçekleşmesi durumunda Alıcı bu durumu mücbir sebep olarak kabul 
edip,Satıcıdan edimin ifasını isteyemez. 
 
5.3- İşbu sözleşme, imzalanmasından itibaren 1 (bir) yıl geçerli olup taraflardan 
herhangi birisi tarafından 1 (bir) ay önce yazılı olarak ihbar edilmek suretiyle 
sözleşmenin yenilenmeyeceğinin belirtilmemesi halinde aynı koşullarda 1 (bir) yıl 

uzamış olacaktır. Bu durumda sözleşme uzayan yılın sonunda hiçbir ihtar ve ihbara 
gerek kalmaksızın kendiliğinden son bulacaktır. Bu hüküm,taraflardan birinin işbu 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerine uymaması nedeniyle diğer tarafça 
sözleşmenin haklı nedenle derhal feshine engel değildir.  

 
6.KANUN VE MEVZUAT 

 
6.1- İş bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilen tüm işlemler Türkiye’de cari kanun, 
mevzuat ve yönetmeliklere ve bunlarda yapılacak değişikliklere taraflar uymak 
zorundadır. 

 

6.2-Kdv, Ötv vs tüm vergilendirmeler yasal değişiklikler sonucunda mevcut 
kanunlara intibak edilir.Ve yapılacak bu değişiklikler sözleşme kapsamında 
bağlayıcı olduğunu taraflar kabul eder. 

 
6.3-SATICI Tarafından belirlenen satışlar yasal zorunluluklar değişiklikler 
sonucunda ifa edilmemesi durumunda, ALICI taraf herhangi bir tazminat , zarar-

ziyan ve kar kaybı talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt ederler. 

 
6.4- Taraflar Madde 2’dedeki adreslerinde olan değişiklikleri, yazılı olarak karşı 
tarafa bildirmedikçe bu adreslere yapılacak bilumum yazışma, tebligat,e-mail ve 
ihbarlar muteber addedilecektir. 
 
7.YÜRÜRLÜK 

 

7.1- Sözleşmedeki madde başlıkları yalnızca kolaylık için konulmuş olup, 
maddelerin anlamını etkilemez. ALICI iş bu sözleşmeyi elektronik ortamda 
teyit etmek ve siparişi vermekle birlikte iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul 

etmiş sayılacaktır. 

 
7.2- İş bu sözleşmenin uygulanmasında ve taraflar arasında doğabilecek her 
türlü ihtilaf karşılıklı görüşmeyle hal edilmediği taktirde, İhtilafların çözümünde 
İSTANBUL Mahkemeleri ve İSTANBUL İcra Daireleri yetkili olacaktır. 
 

SATICI   (Kaşe-imza)                                                ALICI (Kaşe-imza) 
 


