
TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU  

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER  

Ticari Ünvan: SEMSE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır)  

Adres: Başpınar(Organize)OSB Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Vali Muammer Güler Blv.  

No:35 Şehitkamil/Gaziantep 

Telefon: 0 (533) 627 3048  

E-posta Adresi: semih@morncoffee.com  

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER  

Adı Soyadı / Ünvanı: ...  

Teslimat Adresi: ... 

Telefon: ...  

E-posta: ...  

 

3. KONU  

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; Alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya 

da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair 

Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.  

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ  

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.  

Açıklama Adet KDV Dahil Fiyatı Ara Toplam 

………. … ……. TL ……. TL 

………. … ……. TL ……. TL 

………. … ……. TL ……. TL 

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri ……. TL 

Ödeme Şekli ………. 

Toplam (KDV Dahil) ……. TL 

 

5. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI 

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün 

olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler 

olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.  

6. MAL/HİZMETİN TESLİMATI  

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine 

ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda 



teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde 

alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını 

beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo 

firmalarınca yapılmaktadır. Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için işbu önbilgilendirme 

formunun Alıcı tarafından online olarak onaylanmış olması ve mal/hizmet bedelinin Alıcının tercih 

ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez 

veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş 

kabul edilir.  

7. ÖDEME ŞEKLİ  

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.  

8. GEÇERLİLİK SÜRESİ  

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme 

yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre 

sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile 

güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında Satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul 

edilecektir. Hata durumlarında mal/hizmet bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. 

Mal/hizmetin gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise Alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Müşterinin talebi 

doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.  

9. CAYMA HAKKI  

9.1 SATICI, ALICI'ya aşağıdaki taahhütte bulunmaktadır."Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai 

sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin (ve cezai şart ödemeksizin) malı 

teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti 

reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya 

sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.”  

9.2 Ancak ilgili hukuki düzenlemeler gereğince şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, 

kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır: Tüketicinin özel 

istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda üretilen (üzerinde değişiklik ya da ilaveler 

yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler dahil) mallar; kozmetik vb.leri ile çikolata 

vb gıda maddeleri gibi niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma 

tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar; Tüketici tarafından ambalajı 

açılmış cd, dvd gibi ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri; 

fiyatı borsa gibi teşkilatlanmış piyasalarda belirlenen mallar; gazete, dergi gibi yayınlar; bahis ve 

piyangoya ilişkin hizmetler; genel olarak, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve 

tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar. Ayrıca, Tüketici onayı ile cayma hakkı 

süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında 

kabul edilen diğer mal-hizmetler.  

9.3 Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya bildirimde bulunulması şarttır. (Bu 

bildirim mektup, elektronik posta gibi bir sürekli veri taşıyıcısı-uzaktan iletişim aracı ile SATICI'nın 

işbu Sözleşme'de belirtilen iletişim adresine yapılabilir.) Bu hakkın kullanılması halinde, anılan 

bildirimin yanı sıra 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen Ürün'ün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin 

kargo teslim tutanağı örneği ile (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi gerekmektedir. 

Ayrıca, iade edilmesi gereken Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte 

eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı kullanılarak iade 

edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.  



9.4 ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürün'le beraber iade 

edilecek olan fatura üzerinde altta yer alan iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. 

Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul 

edilmeyecektir.  

9.5 Yukarıda yazılı belgelerin ve Ürün'ün SATICI'ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içinde 

Ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade 

sureti ile yapılır (Genel Hükümler 8. maddenin iadeye ilişkin hüküm ve açıklamaları cayma 

hakkının kullanılması sebebi ile iade hallerinde de geçerlidir).6. Cayma hakkı kullanılabilen 

Ürünler'de, yine mevzuat uyarınca, malda mutat kullanım dışında kullanımdan ötürü meydana 

gelen değişiklik ve bozulmalar ya da genel olarak tüketicinin kusurundan kaynaklanan bir değer 

azalması söz konusu ise Tüketici'nin değerdeki bu azalmayı, iade imkânsızlığı var ise malın 

değerini (yukarıdaki satış fiyatını) SATICI'ya tazmin etmesi gerekir.  

10. GEÇERLİLİK  

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra 

Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.  

11. YETKİLİ MAHKEME  

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı 

veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici 

mahkemesine yapabilir.  

12. SON HÜKÜMLER  

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya 

siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair 

şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla 

sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme 

hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya bildirilmek kaydıyla 

yapılabilir.  

13. İSTİSNA  

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan 

doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının Tüketici olduğu 

hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan Tüketici 

tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.  

Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup 

bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder. 


