GÜVENLİ ÖDEME SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR
1.1 ELEKSE ÖDEME KURULUŞU A.Ş. (Bundan sonra ”ELEKSE” olarak adlandırılacaktır)
Merkez Mah. Akar Cad. ITowers Rezidans No:3/15 Şişli/ İstanbul
Hizmetin verildiği web sitesi: www.guvenliode.net
E-posta: guvenliodeme@elekse.com
Tel : 0212 235 66 00
Mersis No: 0331 0537 41 28

1.2 Türkiye Noterler Birliği (Bundan sonra “TNB” olarak adlandıracaktır) nezdinde ikinci el
motorlu kara taşıtı alım/satım işlemini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi/kişiler

2. TANIMLAR
Alıcı

: TNB nezdinde ikinci el motorlu kara taşıtı alım işlemi gerçekleştirme
amacıyla satış bedelini Satıcıya güvenli bir şekilde göndermek için
ELEKSE’ye havale/EFT yapmakla yükümlü gerçek ya da tüzel kişi/kişileri,

ARTES

: TNB’nin kullandığı araç tescil ve sicil uygulamasını,

EFT

: Elektronik fon transferini,

Güvenli Ödeme
Sistemi

: İkinci el motorlu kara taşıtı alım işleminde, satış bedelinin alıcıdan
alınarak satıcıya güvenli bir biçimde aktarılmasını sağlayan ELEKSE
hizmetini,

GSM

: Türkiye’deki operatörlere ait cep telefonunu,

IBAN

: Uluslararası banka hesap numarasını,

Kullanıcılar

: İkinci el motorlu kara taşıtının alım satım işleminde ödemenin ELEKSE
aracılığıyla güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla ELEKSE
sistemleri üzerinden elektronik ödeme işlemlerini gerçekleştiren Alıcı
ve Satıcıyı,

KKB

: Kredi Kayıt Bürosu’nu,

KPS

: Kimlik Paylaşım Sistemi’ni,

Referans Numarası

: ELEKSE aracılığıyla, satış bedelinin Alıcıdan Satıcıya güvenli bir biçimde
aktarılması amacıyla Satıcı ve Alıcılara SMS veya E-mail yoluyla
gönderilen işleme özel doğrulama şifresini,

Satıcı

: TNB nezdinde ikinci el motorlu kara taşıtı satım işlemini
gerçekleştirme amacıyla ELEKSE tarafından satış bedelinin güvenli bir
şekilde hesabına havale/EFT yapılacağı gerçek ya da tüzel kişi/kişileri,

SMS

: Kullanıcıların Güvenli Ödeme Sistemi’ne bildirmiş oldukları cep
telefonu numarasına ELEKSE tarafından gönderilen, Referans Numarası
içeren kısa mesajı,

Taraflar

: ELEKSE ve Kullanıcıları,

Taşıt

: TNB nezdinde alım satım işlemleri gerçekleştirilen ikinci el motorlu
kara taşıtını,

TCMB

: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞMENİN AMACI
13.02.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara
Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik uyarınca TNB nezdinde satışı yapılan ikinci el motorlu
kara taşıtlarına ilişkin satış bedelinin, satış işleminin tamamlanması ile birlikte ELEKSE
tarafından Alıcıdan Satıcıya aktarılmasını sağlayan Güvenli Ödeme Sisteminin usul ve
esaslarının belirlenmesidir.
4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
BDDK lisanslı bir ödeme kuruluşu olan ELEKSE’nin bir hizmeti olan “Güvenli Ödeme” ile TNB
nezdinde gerçekleştirilen taşıt alım satım işlemlerinde, Kullanıcıların talepleri halinde satış
bedelinin Alıcıdan Satıcıya güvenli bir şekilde aktarılması amacıyla hazırlanan işbu sözleşmede,
sistemin uygulanması ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

5.

GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMASI
5.1 GENEL BİLGİLER
5.1.1

Güvenli ödeme sistemindeki tüm işlemler “www.guvenliode.net” adresli internet
sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşmektedir.

5.1.2

Sisteme giriş yapan Kullanıcı, sistem üzerinden kendi adına, başka bir gerçek kişi
adına ya da başka bir tüzel kişi adına alış/satış işlemi gerçekleştirebilir. İşlem

yapma yetkisi bulunmadığı halde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suretiyle
işlem yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
5.1.3

Kullanıcılar tarafından sisteme tanımlanan tüm bilgilerin kullanıcının kendisine ait
olması gerekmektedir. Bu bilgilerin kontrolü, ELEKSE tarafından KPS üzerinden
yapılır. KPS ile eşleşmeyen işlemler ELEKSE tarafından reddedilir.

5.1.4

Kullanıcıların bildirmiş oldukları IBAN bilgileri müşterek hesaba ait olamaz.
Müşterek hesap bilgileriyle yapılan işlemler ELEKSE tarafından reddedilir. Bildirilen
IBAN numarası, Türk Lirası hesabına ait olmalıdır.

5.2 SATICI İŞLEMLERİ
5.2.1

Satıcı, belirtilen internet adresi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden giriş yaparak,
satıcı işlemleri seçeneği altında yer alan “İşlem Başlat” sekmesini seçmekle güvenli
ödeme işlemini başlatır. Güvenli Ödeme Sistemi Satıcı açısından toplam 4 (dört)
aşamadan oluşmaktadır.

5.2.2

İşlem başlat seçeneğinin seçilmesinin ardından Satıcı, sahibi gerçek kişi olan
araçları için “Şahıs” seçeneğini; sahibi tüzel kişi olan araçları için “Şirket” seçeneğini
seçmelidir. Bu seçeneklerinin birinin seçilmesiyle Güvenli Ödemenin Satıcı
açısından 1. aşaması tamamlanır. Satıcı, kendi adına işlem yapabileceği gibi, yetkisi
olduğu takdirde başka bir gerçek veya tüzel kişi adına da işlem yapabilir.

5.2.3

Güvenli Ödeme’nin 2. Aşaması, T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No. ve Plaka bilgileri
girilmek suretiyle tamamlanmaktadır. Girilen bu bilgilerin ELEKSE tarafından
doğrulanmasının ardından işlemin 3. Aşamasına geçilir.

5.2.4

Güvenli Ödemenin 3. Aşamasında Satıcı, ad-soyad/unvan, IBAN No, Cep telefonu
numarası ve E-mail adresi (isteğe bağlı) bilgilerini doğru bir şekilde girmelidir.
Ayrıca Satıcı, “Alıcı Bilgilerini Giriniz” başlığı altına Alıcıya ait cep telefonu
numarasını ve E-mail adresini (isteğe bağlı) girmelidir.

5.2.5

Güvenli Ödemenin 4. Aşamasında Satıcı, beyan etmiş olduğu işlem bilgileri, satıcı
bilgileri ve Alıcı bilgileri seçeneklerinin doğruluğunu kontrol ettikten sonra Şartlar
ve Koşullar Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini onaylayarak işlemi
tamamlar. Satıcı, beyan etmiş olduğu bilgilerin doğruluğundan sorumlu olup, eksik
ya da hatalı bilgilerden dolayı işlemin reddedilmesi halinde ELEKSE’nin
sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

5.3 İŞLEM BİLGİLERİNİN DOĞRULANMASI VE REFERANS NUMARASI GÖNDERİLMESİ

5.3.1

Satıcı adına “Güvenli Ödeme Sisteminde istenen bilgiler sistemden girildikten ve
sorgulamaları tamamlandıktan sonra, girilen bilgilerle yapılan sorgulamaların
eşleşmemesi halinde işlem reddedilir.

5.3.2

Doğrulamayı geçen kayıtların TNB sistemine iletilmesinin ardından TNB’den bir
“Referans Numarası” belirlenir. Bu Referans Numarası, kullanıcıların GSM
numarası ve (bildirmiş ise) E-mail adreslerine gönderilir. ELEKSE tarafından
gönderilen her bildirimde Referans Numarası yer alacaktır. Referans Numarası
içermeyen bildirimlerin ELEKSE tarafından gönderilmemiş olduğu peşinen kabul
edilir. Referans Numarası içermeyen bildirimlere istinaden yapılan işlemlerde
ELEKSE’nin yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.4 ALICI İŞLEMLERİ
5.4.1

Alıcı, Satıcının Güvenli Ödeme Sistemine bildirmiş olduğu GSM numarasına SMS
yoluyla ve (bildirmiş ise) E-mail adresine gönderilen link ile sisteme giriş yapar ve
kendisinden istenen bilgiler olan Referans Numarası ile Satıcıya ait TC/Vergi Kimlik
Numarasını girerek sisteme kaydeder. Bu işlem ile birlikte Alıcı, kendi adına Güvenli
Ödeme işlemini başlatır.

5.4.2

Alıcı, Güvenli Ödeme Sistemi tarafından kendisine gönderilen, ELEKSE’ye ait IBAN
bilgilerine satış bedelini transfer eder. Alıcı, transfer açıklamasına Güvenli Ödeme
numarasını yazar. Alıcı, EFT/Havale açıklamasında ELEKSE tarafından kendisine
gönderilen Referans Numarasını belirtmek zorundadır. Referans numarası
belirtilmeyen EFT/Havalelerde, gönderilen tutar ELEKSE tarafından göndericinin
hesabına iade edilir.

5.4.3

Alıcı, satış bedelini ancak kayıt esnasında Güvenli Ödeme Sistemi’ne bildirmiş
olduğu hesaptan ELEKSE’ye gönderebilecektir. Kayıt esnasında bildirilen hesap
dışında bir hesap kullanılması halinde, satış bedeli gönderilen hesaba iade
edilecektir.

5.4.4

Elekse, satış bedelinin hesabına aktarıldığına ve bloke edildiğine dair Kullanıcılara
SMS ve (bildirmiş ise) E-mail yolu ile bilgilendirme yapar. ELEKSE tarafından bu
bilgilendirmenin yapılmaması durumunda Kullanıcılar, satış bedelinin ELEKSE
hesabına aktarılmadığını ve yapılacak işlemlerde ELEKSE’nin herhangi bir
sorumluluğunun olmadığını kabul etmektedirler.

5.5 GÜVENLİ ÖDEME İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
5.5.1

Alıcı tarafından gönderilen satış bedeli, Noterde taşıt devrinin tamamlanmasına ve
tescil işleminin ARTES sistemi üzerinden ELEKSE’ye bildirilmesine kadar ELEKSE
hesaplarında blokeli olarak kalır.

5.5.2

Taşıt tescil işleminin Noterlikçe tamamlanması ve bu devir işleminin gerçekleştiği
bilgisinin ARTES sistemi üzerinden ELEKSE’ye bildirilmesinin ardından, Alıcının
göndermiş olduğu satış bedeli, ELEKSE tarafından işlem hizmet bedelinin mahsup
edilmesi kaydıyla Satıcının hesabına gönderilir. Satış bedelinin Satıcının hesabına
gönderildiği bilgisi, Kullanıcılara SMS ve (bildirilmiş ise) E-mail bildirilir.

5.6 DİĞER HÜKÜMLER
5.6.1

Ödeme işlemleri, resmi tatiller dışında hafta içi saat 09:00 – 17:15 saatleri
arasında, yarım iş günlerinde ise saat 12:30’a kadar gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen
işlemin tescil bilgisinin ELEKSE’ye belirtilen saatler dışında ulaşması durumunda,
işlemlere ilişkin ödemeler, bir sonraki iş günü yapılır.

5.6.2

Alıcı tarafından gönderilen tutarın, Güvenli Ödeme Sistemlerinde bildirilen satış
tutarından fazla olması durumunda fazla olan tutar Alıcının hesabına iade edilir.

5.6.3

Kullanıcı işlemlerinin hatalı olması ya da iptal edilmesi durumunda iade, ELEKSE
tarafından 5.6.1 de belirtilen saatler içerisinde yapılacaktır. Ancak iadeyi gerektiren
işlemlerin bu saatler dışında ortaya çıkması halinde, iade bir sonraki iş günü
içerisinde yapılacaktır. Yapılacak olan iade işleminde, Kullanıcılar ELEKSE’den satış
bedeli dışında herhangi bir hak ve menfaat talep edemezler.

5.6.4

Kullanıcılar, beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul ederler. Güvenli Ödeme
Sistemlerinde bildirilen bilgiler ile ARTES sistemlerindeki bilgiler birbirleriyle
örtüşmelidir. Aksi halde işlem talepleri ELEKSE tarafından reddedilir.

5.6.5

Kullanıcıların güvenli ödeme başvurusu yapmalarına karşın TNB tarafından taşıt
tescil işleminin başvuruyu takip eden iş gününün mesai saati sonuna kadar
bildirilmemesi halinde, işlem ELEKSE tarafından reddedilir ve varsa alıcının yapmış
olduğu havale/EFT iade edilir.

6. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 İşbu sözleşmenin imzalanmasıyla Taraflar, Kullanıcıların TNB nezdinde gerçekleştireceği
ikinci el motorlu kara taşıtı alım satım işlemlerinde satış bedelinin güvenli bir şekilde
transferinin ELEKSE aracılığı ile gerçekleştirileceğini kabul etmektedirler.
6.2 ELEKSE, Kullanıcıların sözleşmede belirtilen şartları ve yükümlülükleri yerine getirmeleri
şartıyla ödeme hizmeti sağlayıcısı olacağını kabul etmektedir. Kullanıcıların
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ELEKSE, talep edilen işlemleri iptal etme
hakkına sahiptir. İşlem iptali halinde ELEKSE’nin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
6.3 Kullanıcılar, Güvenli Ödeme Sisteminde istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde
bildirmek zorundadırlar. Bilgilerin eksik ya da yanlış bildirilmesi nedeniyle işlemin
gerçekleşmemesi durumunda ELEKSE’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.4 Kullanıcılar, kendilerine gönderilen SMS ve (bildirilmiş ise) E-mail içeriklerini üçüncü
kişilerle paylaşmamalıdırlar. Bu bilgilerin üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda
oluşabilecek zararlardan ELEKSE’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda
kullanıcılar, ELEKSE’den herhangi bir talepte bulunamazlar.
6.5 Satıcı, Noter nezdinde araç satış işlemi tescil edilmeden önce, satış bedelinin Elekse
hesaplarında bloke edilip edilmediğini kontrol etmek zorundadır. Bloke kontrol edilmeden
satışın gerçekleşmesi durumunda, sorumluluk Satıcı ve TNB’ye aittir. Bu durumda
ELEKSE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayıp, kullanıcılar ELEKSE’den herhangi bir hak
iddia edemezler.
6.6 Mücbir sebeplerin varlığı, yaşanabilecek teknik sorunlar, yargı kararları ve idari
makamlarca alınan kararlar gereği işlemlerin gerçekleşmemesi halinde ELEKSE’nin herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu gibi durumların varlığı halinde, işlemlerin
gecikmesinden ya da iptal edilmesinden dolayı ELEKSE sorumlu tutulamaz.
6.7 Kullanıcılar, işbu sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını kısmen ya
da tamamen üçüncü şahıslara devir ve temlik edemezler.
6.8 Satış bedelinin ELEKSE tarafından bloke edilip edilmediğinin sorumluluğu Satıcı ve TNB’de
olup, bloke kontrol edilmeden yapılan taşıt devir tescil işlemlerinde tüm sorumluluk
kendilerine aittir. Bu durumda ELEKSE’nin herhangi bir sorumluluğu doğmamaktadır.
6.9 İşbu sözleşme, Satıcı açısından Güvenli Ödeme işlemini başlatması ile Alıcı açısından ise
ELEKSE tarafından kendilerine gönderilen Referans Numarası ve diğer bilgilerin sisteme
girilmesi ile elektronik ortamda akdedilmiş sayılır.

7 . ÜCRET VE KATILIM PAYI

7.1. ELEKSE, Kullanıcıların TNB nezdinde yaptıkları taşıt alım satım işlemlerinde Elekse Güvenli
Ödeme Sistemi kullanılması halinde belirli bir ücrete hak kazanır. Bu ücret miktarı,
kullanıcıların “www.guvenliode.net” adresli internet sitesi ve/veya mobil uygulamalar
üzerinden işlem yaptıkları ekranda Kullanıcılara bildirilmektedir. ELEKSE, hak kazanmış
olduğu ücreti Alıcının Satıcıya aktaracağı satış bedelinden mahsup eder. ELEKSE’nin hak
kazanacağı bedel, taşıtın ARTES üzerinden tescil edilmesi şartına bağlıdır.
7.2. ELEKSE Güvenli Ödeme hizmeti karşılığında verilen hizmet karşılığında alınacak ücretin üst
sınırı T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenir. Bu miktar her yıl Vergi Usul Kanunu
uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır.
7.3. T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen ücret üst sınırının yarısı, işlem katılım payı
olarak her bir işlem karşılığında ELEKSE tarafından TNB’ ye ödenir.

8 . CAYMA HAKKI
8.1. Kullanıcılar, taşıtın Alıcı adına tescil edilmesinden önce ELEKSE Güvenli Ödeme Sistemi
üzerinden bu aşamaya kadar yapmış oldukları bütün işlemleri iptal edebilirler. İşlemlerin
iptal edilmesi durumunda ELEKSE, Güvenli Ödeme Sisteminin kullanılması dolayısıyla hak
kazandığı ücreti mahsup etmek suretiyle taşıt satış bedelini Alıcıya iade eder. Kullanıcılar,
Güvenli Ödeme işlemlerinin başlatılması ile ELEKSE’nin ücrete hak kazandığı peşinen kabul
ederler.
8.2. Kullanıcılar, işlemleri iptal etmelerinden kaynaklanan iade işlemleri nedeniyle ELEKSE’ye
herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecekleri gibi, TNB nezdinde mülkiyet devri tescil
edilmiş olsa bile ELEKSE’nin herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını kabul,
beyan ve taahhüt ederler.

9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
9.1 KULLANICILARIN İPTAL TALEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
Kullanıcıların, Güvenli Ödeme Sistemi üzerinde başlatmış oldukları ödeme işlemini iptal
etmeleri halinde sözleşme sona erer. Ödeme işleminin tamamlanmadığı bu durumda dahi
ELEKSE, işlem bedeline hak kazanmaktadır.
9.2 KULLANICILARIN SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANMALARI NEDENİYLE SONA ERMESİ
Kullanıcıların, sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemeleri
nedeniyle ELEKSE, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.
9.3 KULLANICILARIN BİLGİLERİNİ EKSİK YA DA HATALI ŞEKİLDE BİLDİRMELERİ NEDENİYLE
SONA ERMESİ

Kullanıcıların bildirmiş oldukları kişisel bilgiler, ELEKSE tarafından kontrol edilmektedir.
Doğruluğu teyit edilemeyen işlemler ELEKSE tarafından reddedilerek sözleşme tek taraflı
olarak feshedilir.
9.4 KANUN VE MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK NEDENİYLE SONA ERMESİ
Kullanıcıların yapmış oldukları işlemlerde kanun, yönetmelik, idari kararlar vb. yasal
mevzuata aykırılık olduğunun tespiti halinde sözleşme, ELEKSE tarafından tek taraflı olarak
feshedilir.
9.5 DİĞER SONA ERME HALLERİ
ELEKSE, gerek gördüğü durumlarda, bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshetme hakkına sahiptir.
10. GİZLİLİK
10.1 Kullanıcılar, işbu sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında ya da sözleşmenin sona
ermesinden sonra sözleşme nedeniyle elde ettikleri bilgi, veri, doküman, ileti vb. içerikleri
başkalarına açıklayamazlar. İşlem sırasında Kullanıcılara gönderilen Referans Numaralarını
içeren SMS ve E-mail gönderileri de sözleşmenin amacı ve kapsamı dışında üçüncü kişilere
açıklanamaz.
10.2 ELEKSE, işbu sözleşme dolayısıyla elde ettiği bilgi, veri, doküman, ileti vb. içerikleri Güvenli
Ödeme Sisteminin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi amacıyla bankalar, iş
ortakları, resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir.

11. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞIMI
11.1 Kullanıcılar, ARTES sisteminde ve Güvenli Ödeme Sisteminde devir tescil işlemi nedeniyle
yer alan verilerin ELEKSE ile paylaşımına muvafakat ettiklerini kabul ederler.
11.2 Kullanıcılar, üçüncü kişiler ya da tüzel kişiler adına yapmış oldukları işlemlerde, bu kişilerin
verilerinin işlenmesi, aktarılması ve paylaşılmasına yetkili olduklarını ve bu bilgilerin
ELEKSE ile paylaşımına muvafakat ettiklerini kabul ederler.
11.3 ELEKSE, kullanıcıların kişisel verilerini, işbu sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla
bankalar, iş ortakları, resmi kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilir.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ
Kullanıcılar, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ELEKSE defter ve kayıtlarının, Ödeme
Sistemi sunucu verilerinin, bilgisayar ve elektronik kayıtlarının, işlem dekontlarının, Güvenli
Ödeme Sistemi kayıtlarının, cep telefonlarına gönderilen SMS’lerin, E-mail adreslerine
gönderilen iletilerin ve ARTES kayıtlarının delil teşkil edeceğini, kendileri tarafından ibraz

edilecek tüm belge ve kayıtların ELEKSE kayıtları ile uyum içinde olması koşulu ile hüküm ifade
edeceğini ve bu maddenin HMK 193. Maddesi uyarınca yazılı delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul eder.

13. TEBLİGAT VE BİLDİRİMLER
İşbu sözleşmeye ilişkin yapılacak olan tüm bildirimlerin, Kullanıcıların sistem üzerinde bildirmiş
oldukları SMS, E-posta adresi ya da ikamet adreslerine yapılması zorunludur. Tebligat
adreslerinde değişiklik olması durumunda Kullanıcılar, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat
adreslerini yazılı olarak derhal ELEKSE’ye bildirecektir. Aksi halde Kullanıcıların sistem üzerinde
bildirmiş oldukları tebligat adreslerine yapılmış tebligatlar usulüne uygun ve geçerli bir şekilde
yapılmış sayılır.
14. YETKİLİ MAHKEME
Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta, Türk Hukuku’nun
uygulanacağını ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu
kabul ve beyan ederler.
15. YÜRÜRLÜK
Onbeş (15) Madde ve dokuz (9) sayfadan oluşan işbu sözleşme, taraflarca okunmak ve mutabık
kılınmak suretiyle elektronik ortamda kabul edilmiştir.

