ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. KONU
İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait
https://www.ubhk.org.tr/6-ubhk/kayit alan adlı internet sitesinden (“Site”) elektronik ortamda
kayıt olarak satın aldığı çevrimiçi eğitim ve/veya etkinlik ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin
Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirme
yapılmasını kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme
konusu satın alma işlemini tamamlayacağını, hizmet bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri
ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
2. SATICI BİLGİLERİ
SATICI: TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Adresi: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak 4/17 Balgat/ Ankara
İnternet Sitesi: https://www.ubhk.org.tr/6-ubhk/
E-posta : tbd-merkez@tbd.org.tr
Tel. No: +90 (312) 473 8215
Fax:+90 (312) 473 8216
Ticaret Sicil No: 286967
MERSİS No: 0879062061100001

3. ALICI BİLGİLERİ
Alıcı Adı-Soyadı:
Adresi:
Telefon:
E-posta/Kullanıcı adı:

[*]
[*]
[*]
[*]

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMET BİLGİLERİ
4.1 Çevrimiçi eğitim ve/veya etkinliğin temel özellikleri
https://www.ubhk.org.tr/6-ubhk/program sayfasında yer almaktadır.

SATICI’ya

ait

4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler
güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.
4.3 Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Hizmet Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

Toplam :
Ödeme Şekli ve Planı
Satın Alma Tarihi

:[*]
:[*]

5. GENEL HÜKÜMLER
5.1 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda
gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik
ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen hususlar hakkında SATICI tarafından
bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 SATICI, sipariş konusu hizmetin tedarik edilmesi konusunda ifa imkânsızlığına düşer ve
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3
gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim
tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3 ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir
sebepten ötürü sözleşmeye konu olan hizmetin bedelinin ödenmemesi ve/veya bankalarca ödeme
işleminin iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün sona
ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. FATURA BİLGİLERİ
Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Eposta/kullanıcı adı:
Fatura teslim: Fatura, elektronik ortamda düzenlenerek ALICI’ya gönderilecektir.
7. CAYMA HAKKI
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6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) Mesafeli Sözleşmeler
Başlıklı 48. Maddesinin 4. fıkrasında Cayma Hakkı hüküm altına alınmaktadır. İlgili hüküm
uyarınca Tüketici, ondört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart
ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin
bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Öte yandan Kanun uyarınca
çıkarılan ve 27 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) muhtelif hükümlerinde Cayma Hakkının
kapsamı, kullanılması ve istisnaları düzenlenmektedir. Yönetmeliğin 15. maddesi Cayma
Hakkının kullanılamayacağı durumları hüküm altına almaktadır. İlgili maddenin (ğ) bendi
uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmelerde tüketici Cayma Hakkını kullanamayacaktır. SATICI
ve ALICI arasındaki sözleşmenin konusu elektronik ortamda sunulan eğitim paketleri ve etkinlik
hizmetleri olduğundan ötürü ALICI’nın bu sözleşme kapsamında CAYMA HAKKI
BULUNMAMAKTADIR.
SATICI tarafından belirlenen tüketici lehine cayma politikası kapsamında ise ALICI, ödemeyi
tamamlayarak satın almış olduğu çevrimiçi eğitim/etkinlikleri, SATICI tarafından bildirilen
etkinlik başlangıç zamanından en az 3 (üç) gün öncesinden bildirmek koşuluyla iade edebilecek,
hiçbir tazminat ve kesinti ile karşılaşmaksızın sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır.
ALICI, yukarıda belirtilen durumda sahip olacağı dönme hakkını kullanabilmek için iade
talebini tbd-merkez@tbd.org.tr adresine e-mail atarak SATICI’ya bildirecektir. Hizmet için
yapılan ödemenin iadesi, ödeme yöntemine bağlı olarak ALICI’nın kredi kartına veya banka
hesabına iade talebinden itibaren 10 gün içerisinde gerçekleştirilecektir.
8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
SATICI ve ALICI’nın taraf olduğu sözleşmeden ve bu ön bilgilendirme formundan
kaynaklanacak ihtilafların çözümünde 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal
Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ’de belirlenen sınırlar gözetilerek ALICI’nın yerleşim
yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya
Tüketici Mahkemesi yetkilidir.
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