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MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR 
 

1.1. SATICI 
  

Unvan:  
Adres:   
Telefon:  
E-Posta:  
MERSİS No:   

 
1.2. ALICI: 

 
Adı-Soyadı/Unvan:   
Adres:   
Telefon:  
E-Posta:  

 
2. ARACI HİZMET SAĞLAYICI BİLGİLERİ 
 

Unvan: Clickmelive Teknoloji Anonim Şirketi (“CLİCKMELİVE”) 
Adres:  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria No: 127 İç Kapı No: 21 Şişli / 

İstanbul, Türkiye 
Telefon:  
E-Posta: info@clickmelive.com  
MERSİS No:  0211130360400001 
PLATFORM: CLİCKMELİVE’a ait mobil uygulama ve internet sitesi 

 
3. KONU 
 
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu 
Sözleşme uyarınca 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler 
Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve 
beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu, ALICI’nın, PLATFORM’dan, SATICI'ya ait Mal/Hizmetin 
satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip 
Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması 
oluşturur. İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı CLİCKMELİVE ile akdetmiş oldukları 
üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu 
Mal/Hizmetin satışında CLİCKMELİVE’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme 
kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve 
taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler. 
 
4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN 
 
Sözleşmeye konu olan ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi (KDV) dâhil toplam fiyatı 
PLATFORM’da belirtildiği şekildedir. Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Bedeni, 
Rengi, Adedi ve Satış Bedeli PLATFORM üzerinde “Ürün Detay” kısmında belirtildiği gibidir. Sipariş 
vermek için kullandığınız PLATFORM’un kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak 
tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir. Ürün satış fiyatları SATICI tarafından 
belirlenmektedir. 
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Ürün Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil) 

    

    

    

    

    
 

Teslimat Adresi:  
Teslim Edilecek Kişi:  
Fatura Adresi:  
Sipariş Tarihi:  
Teslimat Şekli: Kargo firmaları aracılığıyla ALICI adresine teslim edilecektir 

 
Teslimat Tarihi: Sipariş oluşturulduğu tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sevkiyatlara 
başlanacaktır. Bu süre sevkiyatlarda bir sorun yaşanması durumunda, Tüketici Mevzuatına uygun olarak 
siparişin iletildiği günden itibaren azami 30 güne kadar uzatılabilir. 
 
Kargo Ücreti: Sözleşme konusu ürün(ler), sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu 
ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak İnternet Sitesi’nde ön bilgiler 
içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa SATICI’nın anlaşmalı olduğu 
kargo firması tarafından teslim edilir. Teslimatın hangi anlaşmalı kargo firması ile yapılacağı 
SATICI’nın işbu Sözleşme’nin onaylandığı tarih itibariyle SATICI’nın operasyonel durumuna göre 
SATICI tarafından belirlenecektir. 
 
5. GENEL HÜKÜMLER 

5.1. ALICI, CLİCKMELİVE uygulamasında sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel 
nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi 
olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI'nın 
yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI veya gösterdiği adresteki üçüncü kişi veya 
kuruluşa teslim edilir.  

5.3. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, 
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 

5.4. Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun 
nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI 
sorumlu tutulamaz. 

5.5. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve 
mevzuat uyarınca zorunlu olan hallerde garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim 
edilmesinden sorumludur. 

5.6. SATICI veya CLİCKMELİVE, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin 
imkansızlaşması nedeniyle sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu 
durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı 
veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm 
ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade eder. Eğer 
mümkün ise, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

5.7. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin PLATFORM’da ALICI siparişi 
oluştururken internet üzerinden sanal ortamda ALICI tarafından kabul edilmiş olması ve 
bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir 
nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün 
teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
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5.8. 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 veya ürün 
bedelinin 3 (üç) gün içinde SATICI'ya iade edilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye 
giderleri ALICI'ya aittir. 

5.9. SATICI, mücbir sebepler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen durumlar, 
savaş, seferberlik, sıkı yönetim, tüm Türkiye geneli yahut kargo operasyonlarını 
etkileyecek şekilde belirli illerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi 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 14 (on dört) gün içinde nakden ve defaten ödenir. 

5.10. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından 
iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın 
bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile 
ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde 
müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına 
iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin 
SATICI’nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. ALICI’nın cayma 
hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik 
edilememesi veya Hakem Heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen 
durumlarda, alışveriş kredi kartı ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü 
aşağıda belirtilmiştir;  

5.10.1. Banka ALICI’ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI’nın ürünü aldığı taksit sayısı ile 
yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, 
banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi 
durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep 
edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından 
aktarılabilir. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer 
iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 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 olabilecektir. Kredi kartı ile alınmış mal 
ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği 
Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI'nın bankaya 
bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür 
gereğince yapılabilir. 

5.10.2. Üyenin, CLİCKMELİVE kampanyalarının, CLİCKMELİVE’ın satış sisteminin, 
mobil uygulamasının veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) 
faydalanarak, CLİCKMELİVE’a  zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, 
tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış 
koşullarında istenen koşulları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması 
gibi CLİCKMELİVE’ın kampanyalarının, satış sisteminin, mobil uygulamasının 
veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının CLİCKMELİVE tarafından tespit 
edilmesi durumunda, CLİCKMELİVE’ın  kanundan doğan tüm haklarının 
yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış 
sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Bu halde 
üyeliği sona eren ALICI, SATICI’dan yahut CLİCKMELİVE’dan  herhangi bir 
ad ve nam altında talepte bulunamayacaktır. 

5.11. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden 
önce, SATICI tarafından Tüketici'ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait 
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temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren Ön 
Bilgilendirme Formunu doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. 

5.12. ALICI, CLİCKMELİVE uygulamasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm 
vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI 
tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari 
unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu 
ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

5.13. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve 
eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç 
teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması 
ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya 
aittir. 

5.14. Ürünün(lerin) tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının 
ve İnternet Sitesi’nde ve Mobil Uygulama’da sunulan diğer ödeme sistemlerinin 
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 ilgili 
ürünü 3(üç) gün içinde SATICI'ya iade etmesi zorunludur. Aksi halde ALICI kendisine de 
her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder. 

5.15. ALICI tarafından satın alınmış ürünün SATICI’nın hizmet aldığı tedarikçi firma 
stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde, 
SATICI’nın ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır. 

5.16. SATICI veya CLİCKMELİVE mücbir sebepler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 
ilan edilen durumlar, savaş, seferberlik, sıkı yönetim, tüm Türkiye geneli yahut kargo 
operasyonlarını etkileyecek şekilde belirli illerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi 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’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (ondört) 
gün içinde kendisine ürünü(leri) satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde 
tek seferde ödenir. 

5.17. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün(lerin) tutarı, siparişin ALICI 
tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu 
tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem 
süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde 
müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına 
iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 (iki) ile 3 
(üç) haftayı bulabileceğini peşinen kabul etmektedir. 

5.18. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı 
tutar. ALICI’nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet 
ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırında 
kalan yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar. 

5.19. ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu alışverişlerde ilgili tutara ilişkin işlemin 3 (üç) 
hatalı şifre girişi nedeniyle gerçekleştirilememesi halinde SATICI, ALICI’dan kimlik ve 
kredi kartı bilgilerini teyit edecek görsel araçlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve 
belgeyi talep etmek hakkına sahiptir. İşbu bilgi ve belgelerin ALICI tarafından temin 
edilmemesi, eksik temin edilmesi veya temin edilen bilgi ve belgeler ile sipariş bilgilerinin 
uyuşmaması halinde SATICI, ilgili siparişi derhal ve hiçbir sorumluluk ve tazminat bedeli 
altında kalmaksızın iptal etme hakkına sahiptir. 

5.20. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede 
piyasa fiyatının çok altında PLATFORM içeriğinde belirtilmesi durumunda, SATICI işbu 
hatalı fiyata göre verilen tüm siparişleri tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. ALICI 
böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını 
kabul ve beyan eder. 

5.21. PLATFORM’da SATICI tarafından sunulan ürünler kapsamında kullanılması için indirim 
veya hediye içeren birden fazla kampanyaya yer verilebilir. ALICI, işbu kampanyaların 
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ancak birinden yararlanma hakkını haiz olup birden fazla kampanya ALICI tarafından 
yapılacak aynı alışveriş içerisinde birlikte kullanılamaz. PLATFORM’da oluşabilecek 
sistem hatası nedeniyle birlikte kullanıma sehven açılan kampanyalardan yararlanarak 
verilen siparişlerin SATICI tarafından derhal iptal edilme hakkı saklıdır. 

5.22. ALICI’nın kullandığı Banka kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha 
üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür 
kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir ve CLİCKMELİVE’ın  bilgisi dâhilinde olması 
durumunda Uygulama’da kampanyalar hakkında bilgi verilebilmektedir. Kredi kartının 
hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek ALICI’nın hesap 
ekstresine Banka tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını 
dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması 
Banka’nın inisiyatifindedir. 

5.23. Söz konusu ürün bedeli, CLİCKMELİVE alıcı güvencesi kapsamında SATICI adına, 
CLİCKMELİVE tarafından ALICI'dan tahsil edilmektedir. ALICI malın bedelini 
CLİCKMELİVE’a  ödemekle, ürün bedelini SATICI’ya ödemiş sayılacak ve bir daha 
ödeme yükümlülüğü altına girmeyecektir. ALICI’nın ilgili mevzuat kapsamında iade 
hakları saklıdır. 

5.24. ALICI, PLATFORM’da birden fazla satıcıdan tek bir sepette alışveriş yapabilecektir. Aynı 
sepet içerisinde farklı satıcıdan alınan ürünlerin her biri için SATICI /SATICILAR 
tarafından birden fazla fatura kesilebilecektir. Şüpheye mahal bırakmamak bakımından 
belirtilmelidir ki, SATICI ALICI’nın farklı satıcılardan aldığı ürünlerin teslimatını 
mevzuattaki yasal süre içerisinde kalmak koşuluyla farklı zamanlarda 
gerçekleştirebilecektir. 

5.25. SATICI, kendi münhasır takdirinde olmak üzere, PLATFORM’da ALICI’lar için çeşitli 
zamanlarda koşulları SATICI tarafından belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar (bir 
ve/veya birden fazla satıcıdan aynı anda SATICI tarafından belirlenecek tutarlarda alışveriş 
yapıldığı durumlarda SATICI tarafından belirlenecek türdeki indirimlerin ALICI’lara 
yansıtıldığı kampanyalar). Şu kadar ki, ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı ürünleri 
iade, cayma hakkı vb. sebeplerle iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen 
kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında 
faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir ve ALICI’ya yapılacak iade ödemesinden 
düşülecektir. 

5.26. ALICI’nın aynı faturada birden fazla kampanyadan yararlanabilir durumda olması halinde 
kampanyalar birleştirilmeyecek, ALICI yalnızca bir kampanyadan yararlanabilecektir. 
ALICI böyle bir durumda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

5.27. SATICI PLATFORM’da duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme 
ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. ALICI’nın PLATFORM’dan yapacağı 
her bir alışveriş öncesi kampanya koşullarını incelemesi gerekmektedir. 

 
6. BORÇLU’NUN TEMERRÜDÜ 

6.1. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı 
SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden 
kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca 
temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı sebebi 
olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine 
getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre 
zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf 
sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilememesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa 
ödetme hakkına haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) 
gecelik borç alma faiz oranı olacaktır. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından 
edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 117 ve devamı 
maddelerinde yer alan "Borçlunun Temerrüdü" hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt 
durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın 
yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için 
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edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine 
getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf temerrüde düşmüş kabul 
edilecektir ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya 
sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir. 

6.2. SATICI’nın yahut aracı sıfatıyla CLİCKMELİVE’ın işbu yükümlülüğünü yerine 
getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 
ilan edilen durumlar, savaş, seferberlik, sıkı yönetim, tüm Türkiye geneli yahut kargo 
operasyonlarını etkileyecek şekilde belirli illerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi veya 
nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını 
gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez 
ise, bu tip durumlarda Alıcı, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Böyle 
bir durumda, ALICI, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici 
durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  

 
7. CAYMA HAKKI 

7.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin 
satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma 
hakkını kullanarak iade edebilir. 

7.2. ALICI, cayma hakkı kullanım bildirimini PLATFORM üzerinden veya 
CLİCKMELİVE’ın info@clickmelive.com adresine e-posta atarak CLİCKMELİVE’a  ve 
SATICI’ya iletebilir. 

7.3. CLİCKMELİVE, işbu mesafeli satış sözleşmesinin tarafı olmadığından CLİCKMELİVE’a  
karşı cayma hakkı kullanılamaz veya CLİCKMELİVE’dan  bedel iadesi talep edilemez. 
Yalnızca ürünün SATICI’ya iade amacıyla teslimi anında, ürün bedelinin halen 
CLİCKMELİVE’ın hesabında olması durumunda, ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. 

7.4. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI veya CLİCK’ye mevzuat 
hükümlerine ve PLATFORM’daki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak 
bildirimde bulunulması şarttır. 

7.5. Cayma hakkının kullanılması halinde: 
7.5.1. ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı 

SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. 
7.5.2. Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart 

aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve 
hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. 

7.6. ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına 
uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu 
değildir. 

7.7. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya 
ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında 
ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi 
gerekmektedir. 

7.8. ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo 
şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. ALICI’nın iade 
edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi 
dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde 
uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir. 

7.9. ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli 
sebeplerle tedarik edilememesi 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: 

7.10. ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. 
SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından 
yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil 
tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak 
hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş 
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olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay 
karta 1 (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. 

 
8. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER 
ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 
i. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya 

CLİCKMELİVE’ın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler 
ii. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin 

sözleşmeler 
iii. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin 

sözleşmeler 
iv. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan 

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin 
sözleşmeler. 

v. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün 
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

vi. 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. 

vii. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların 
teslimine ilişkin sözleşmeler. 

viii. 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. 

ix. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri 
maddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

x. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere 
ilişkin sözleşmeler. 

xi. Sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı 
dışında bırakılmış olan (SATICI’nın düzenli teslimatları ile ALICInın meskenine teslim 
edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, 
konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden 
müteşekkil olması halinde ALICI ve SATICI arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli 
Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı 
kullanılamayacaktır. 

xii. CLİCKMELİVE’a  ait PLATFORM üzerinden ELEKTRONİK KOD SATIN ALINDIĞI 
DURUMLARDA bahse konu siparişlerde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1.ğ 
maddesi gereği cayma hakkı söz konusu olmayacaktır. Bu siparişler bakımından internet 
sitesi üzerinden iade kodu da oluşturulamayacaktır. 

 
 
9. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE İŞLENMESİ  

9.1. ALICI, kişisel verilerinin işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında açıkça rıza göstermektedir. Kişisel veriler 
ALICI’nın PLATFORM’a üyelik sıfatı devam ettiği sürece işlenecektir. 

9.2. Kanun kapsamında Veri Sorumlusu CLİCKMELİVE olup Kanun’daki tüm sorumluluk ve 
yükümlülüklerine uymayı kabul etmektedir. 

9.3. ALICI’nın kişisel verileri daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi 
toplamak ve derlemek, ticari faaliyetleri geliştirmek üyelik sözleşmesinin 
CLİCKMELİVE’a  yüklediği sorumlulukları yerine getirmek ve buna benzer amaçlarla 
işlenmektedir. 
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9.4. Üye, kendisine ait kişisel verilerinin Şirket’in belirleyeceği yurtiçi veya yurtdışında 
bulunan 3. kişilere işbu verilerin saklanması, depolanması ve herhangi bir amaçla işlenmesi 
için aktarılmasına açıkça onay verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

9.5. ALICI’ya ait Kişisel Veriler işbu başvuru formu marifetiyle ya da gerekli görülmesi 
halinde elektronik ortamlarda toplanmaktadır. 

9.6. ALICI; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Şirket’e başvurarak kendisine 
ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara 
ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun 
kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü 
kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren 
sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim 
hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye 
iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına 
itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını 
yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir. 

9.7. ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve 
hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme 
işlemlerini gerçekleştirmek, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin 
yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi 
ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer 
işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri 
ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik 
arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer 
olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. 

9.8. ALICI tarafından PLATFORM’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli 
önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre 
günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler 
ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce 
erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli 
tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir. 

9.9. ALICI, SATICI'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini 
ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI'nın bu husustaki 
açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre 
içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar 
haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde 
anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, 
aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili 
üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile 
analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin 
kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda 
SATICI'ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek 
yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. 

9.10. PLATFORM’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve 
kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü 
şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları CLİCKMELİVE’a  
aittir. 

 
 
10. YETKİLİ MAHKEME 

10.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Kanun’un 68. Maddesinde belirtilen değerlere kadar 
Tüketici Hakem Heyetleri, genel olarak ise SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici 
Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm 
koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, 
Kanun’un 68. Maddesi uyarınca belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın 
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aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya 
tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır. Bu parasal sınırlar 
her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununun mükerrer 298. Maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen değerleme 
oranında arttırılarak uygulanır. 

10.2. Uyuşmazlık halinde ALICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. 
Maddesi ile 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tüketici Hakem 
Heyetleri Yönetmeliği Madde 6’ya uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici 
Mahkemeleri'ne SATICI’ya yönelik başvuru yapabilecektir. 

10.3. Hiçbir parasal sınırlama öngörülmemekle beraber, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik 
uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin olarak tüketici mahkemelerine 
başvurulabilir. 
 

11. YÜRÜRLÜK 
11 (on bir) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından 
elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası 
ALICI’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir 
 
 
 


