
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
 
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 2.1- SATICI BILGILERI 
 
 

Unvan: YAPI TEKNİK YAPI TEK SAN TİÇ VE PAZ LTD ŞTİ. 

Adres: Güngör Mah. Onaylar Cad. No:11 Hakkâri /YÜKSEKOVA 

 
MADDE 2.2- ALICI BILGILERI 
 
Müşteri olarak https://suteksut.com.tr alışveriş sitesine üye olan veya üye olmadan alışveriş seçeneğini 
kullanarak alışveriş yapan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. 
 
MADDE 3- SÖZLESME KONUSU ÜRÜN BILGILERI 
 
 
Malin / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme sekli, siparişin sonlandığı 
andaki bilgilerden oluşmaktadır 
  
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 
 
 
4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli 
ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini 
beyan eder. 
 
 
4.2.- Sözleşme konusu ürün veya ürünler, sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat tipine göre hazırlanmak 
üzere isleme alınacaktır. Hakkâri merkezli şirketimizden ürünleri direk kendiniz teslim alabilir veya kargo 
firmalarıyla gönderim yapılmasını talep edebilirsiniz. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en geç 3 (üç) is günü 
sonunda Kargo firmasına teslim edilir. 
 
 
4.3- Siparişe dayalı ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi asmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın 
yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki 
kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre Alıcı’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 
 
 
4.4- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kurulusun 
teslimatı kabul etmemesinden SÜTEK sorumlu tutulamaz. 
4.5 – SÜTEK, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti 
belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 
4.6- Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması serttir. 
Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SÜTEK ürünün teslimi 
yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
4.7- Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz 
kişilerce hâksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kurulusun ürün bedelini 
SÜTEK 'e ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SÜTEK'e 
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı’ya aittir. 
 
 
4.8- SÜTEK mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü 
durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’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. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
 
 
4.9- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ariz ali veya bozuk olanlar, garanti Sartları 
içinde gerekli onarımın yapılması için SÜTEK'e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri ALICI tarafından 
karşılanacaktır. 
 
 
4.10- Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SÜTEK sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, 
internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler 
sebebiyle ortaya çıkabilecek tahnitim, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı 
satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 
4.11 -18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://suteksut.com.tr ‘den alışveriş yapamaz. Satıcı, alisinin 
sözleşmede belirttiği yasının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcı’nın yaşını yanlış yazmasından dolay 
satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir. 
4.12-  https://suteksut.com.tr ‘den kredi kartı (Visa, MasterCard, vs.) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. 
Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin isleme alınma 
zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yap ildiği ya da havalenin (EFT’nin) 
banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile 
görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. 
 
 
4.13- Alıcıya, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar 
vermemeyi, iade anında fatura aslini ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
 
4.14 -Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak 
tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin 
hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakki alıcıda 
vardır. Paket Alıcıya tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş 
olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcıya ’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa 
zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir. 
 
 
4.15 -Alıcıya, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden 
cayma hakkına sahiptir. Alıcı cayma hakkini kullandığına dair bildirimi bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli 
veri taşıyıcısıyla satıcıya bildirmesi yeterlidir. Cayma hakki süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren 
baslar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karsilanmalidir.4.16- Alıcı tarafından is 
bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. 
şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde 
açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen 
bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı 
bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için 
kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler 
yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde 
kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onay sonrasında gönderilebilir. 
 
4.17 -Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü üretim hatasına karsı 
aşağıda belirtilen Sartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun 
kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki isler için Türk Ticaret Kanunu’nu hükümleri geçerli 
olacaktır. 
  

 MADDE 5- CAYMA HAKKI 

Alıcı, yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma 
hakkına sahiptir. Alıcı cayma hakkini kullandığına dair bildirimi bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri 
taşıyıcısıyla satıcıya bildirmesi yeterlidir. Cayma hakki süresi alıcıya malin teslim edildiği günden itibaren baslar. 
İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır. 
 
 
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakki söz 
konusu değildir. 



 
 
Alıcının cayma hakkini kullanması hâlinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on 
gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir 
masraf yüklemeksizin iade edip yirmi gün içerisinde de mali geri alacaktır. 
 
 
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkinin 
kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan 
kaynaklanıyorsa satıcıya malin değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. 
 
 
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde, Ambalajı acilmiş, kullanılmış, tahrip 
edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır. 
 
 
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair 
durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade 
alınmaz ve bedeli iade edilmez. 
 
 
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade olarak gönderilme bilgisi, 
satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra iade formu ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo 
şirketi ile ürünü, ürün faturasını satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulasan iade ürün is bu sözleşmede belirtilen 
koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade 
edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili 
bankanın tasarrufundadır. 
 
 
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü su şekilde uygulanacaktır: ALICI 
ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka Alıcı’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI 
bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların 
Alıcı’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen 
iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarilir.ALICI’nin satış iptaline kadar 
ödemiş 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 taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. 
 
 
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Alıcı’ya nakit 
para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile 
iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü 
olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Alıcı’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi 
kartına iade, Alıcı’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür 
gereğince yapılacaktır. 
 
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem 
Heyetleri ile SÜTEK’İN yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
 
 
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 
  

YAPI TEKNİK YAPI TEK SAN TİÇ VE PAZ LTD ŞTİ.- http://suteksut.com.tr 

 


