MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile, adresleri, [Barboros Mahallesi Bahar sokak
Bahar Sitesi A7 Blok K4 D22] adresinde mukim Online Çocuk Üniversitesi (“Satıcı”) ile Online
Çocuk Üniversitesi Web Sitesi’nden online eğitim satın alan, adres ve unvan/kimlik bilgilerine
aşağıda yer verilen Alıcı arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik
ortamda kurulmuştur.
1.1. Satıcı
•

Ticari Unvanı :Online Çocuk Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Limited Şirketi

•

Adresi : [Barboros Mahallesi Bahar sokak Bahar Sitesi A7 Blok K4 D22] Üsküdar
İSTANBUL]

•

Mersis No : [0643072393000001]

•

Vergi Kimlik Numarası : [6430723930]

•

Telefon Numrası : [02169091628]

•

Fax Numarası: [.02169091628]

•

E-posta: [info@onlinecocukuniversitesi.com.tr]

•

Müşteri Hizmetleri: [08508081628]

•

Mensubu Olduğu Meslek Odası: [.]

1.2 Alıcı / Eğitim Alan

•

Adı – Soyadı : [.]

•

Telefon Numarası: [.]

•

E-posta: [.]

2. Tanımlar

Aşağıdaki kelimeler Sözleşme kapsamında başka şekilde tanımlanmadıkça veya metnin içeriği
başka bir anlamı gerektirmedikçe, karşılarında yazılı anlamlara gelecektir:
Kanun

: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Yönetmelik

: 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan

Mesafeli Satışlar Yönetmeliği
Alıcı

/ Eğitim Alan

: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan

amaçlarla edinen, bunları kullanan veya bunlardan yararlanan, Online Çocuk Üniversitesi sitesi
üzerinden online eğitim satın alan, Online Çocuk Üniversitesi ile arasında Kullanıcı ve Üyelik
Sözleşmesi bulunan gerçek ya da tüzel kişiyi (kanuni temsilci, veli ya da vasileri) ifade
etmektedir.
Eğitmen

: Online Çocuk Üniversitesi sitesi üzerinden online eğitim hizmeti

veren akademisyenleri ifade etmektedir.
Web Sitesi

:

https://www.onlinecocukuniversitesi.com.tr/

alan

adlı

internet sitesini ifade etmektedir.
Platform

:

Web

Sitesi

üzerinden

erişilebilen,

Online

Çocuk

Üniversitesi’nden Alıcı ile Eğitmen’i bir araya getirmek için erişime açtığı platformu ifade
etmektedir.
Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi

: Alıcı’nın Web Sitesi’nde satın alınmak suretiyle yer alan

Hizmetler’i incelemek ve dilediği takdirde Mesafeli Satış Sözleşmesi akdederek Hizmetler’i
satın almak için Web Sitesi’nde bir kullanıcı hesabı oluşturarak üye olması halinde Online
Çocuk Üniversitesi ile Kullanıcı arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşme.
Taraflar

: Satıcı ve Alıcı

Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) mevzuat hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve
yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur. Taraflar işbu Sözleşme tahtında 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 gerçek kişi Alıcı’nın Online Çocuk Üniversitesi’ne ait
Platform’da, Mal/Hizmet satışa sunan Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik
elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin saptanması
oluşturur.
Madde 3- Alıcının Önceden Bilgilendirildiği Hususlar
Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından Site üzerinden kabulü ile
kurulmasından ve gerek siparişten gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce
Site'nin, Sözleşme’nin ve aşağıda yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nun ilgili kısımlarındaki tüm
açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin
yapıldığını kabul eder.
i.

Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’in kategorize edilmesini sağlayan temel nitelikleri

ii.

Satıcı’nın unvanı, iletişim bilgileri, güncel tanıtıcı bilgileri, mensubu olduğu meslek
odası ve meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik
iletişim bilgileri ile MERSİS numarası

iii.

Ürün/Hizmet’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden
hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa ek masraflar ile bunların önceden
hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi

iv.

Ödeme, malı teslim alma, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve
Satıcı’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri

3.Sözleşmeye Konu Eğitim Programının Özellikleri ve Kullanım Şartları
3.1. Kullanıcı tarafından talep edilen eğitim programının içeriği ve şartları , Online Çocuk
Üniversitesi’ne ait Web Sitesi’nde detaylı olarak açıklanmıştır. Kullanıcı, Online Çocuk

Üniversitesi’nin eğitime ilişkin olarak program içeriğini ve şartlarını okuyup inceledikten sonra
kabul ettiğini açıkça beyan ve kabul eder.
3.2. Eğitim Programının başlatılabilmesi için işbu Sözleşme’nin kabulü yanı sıra işbu
Sözleşme’de belirtilen toplam tutarın nakden ve defaten ödenmiş ya da kredi kartına veya aylık
taksit usulü ile ödeneceğinin Kullanıcı tarafından taahhüt edilmiş olması gerekmektedir.
3.3. Sözleşme konusu eğitim içeriği Kullanıcı’nın talepleri doğrultusunda kargo/taşıma yoluyla
gönderebilecek bir materyal (CD, DVD , Flashdisk , Harddisk, Doküman vb.) ile Alıcı’ya
ulaştırılacak ise, gönderiye ilişkin kargo/taşıma ücreti Alıcı tarafı peşin olarak ödenecektir ya
da Alıcı ödemeli olarak gönderilecektir.
4. Sözleşme Bedeli ve Ödeme Koşulları
4.1. Alıcı’nın talep etmiş olduğu eğitim programının bedeli KDV dahil [.] TL’dir. Belirtilen ücret,
Online Çocuk Üniversitesi’nin iş birliği yaptığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalardan
olan IYZICO aracılığı ile, kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan online ödemeyi
destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Satıcı’ya ödenecektir. İşbu ödeme, Satıcı onayının
ardından belirlenen ücretin Platform üzerinden, IYZICO aracılığı ile ödenmesi şeklinde
gerçekleşecektir.
4.2. Kredi kartı ile ödeme sırasında kullanılan kredi kartının Alıcı’nın kendisine ait olduğunu,
kendisine ait olmasa dahi kart sahibinin bilgisi ve rızası dahilinde kullanıldığını Alıcı peşinen
kabul ve taahhüt eder. Bu konuda yaşanabilecek olumsuzluklarda sorumluluk tamamen
Alıcı’ya aittir.
5. Genel Koşullar
5.1. İşbu Sözleşme’nin taraflarca kabulü ile Alıcı tüm şartlarını inceleyip [.] Eğitim Programı’nı
tercih ettiğini kabul ve beyan etmektedir.
5.2. Satıcı, kendisine işbu Sözleşme ile yüklenen yükümlülükleri, 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği
yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi
taahhüt eder.

5.3. İşbu Sözleşme ile Alıcı; Sözleşme şartları çerçevesinde kabul ettiği eğitim programını
detaylı bir biçimde incelediğini ve açıklanan tüm özellikleri ile kabul ettiğini, eğitim bedelinin
ödenmesini belirlenen koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirmeyi, Satıcı’ya bildirdiği ve
kendisi ile ilgili tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, aksi durumda karşılaşılabilecek her
türlü olumsuzlukta sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.
5.4. Eğitim hizmeti ile ilgili olarak Alıcı’nın kredi kartının kullanıma kapanması veya Online
Çocuk Üniversitesi’nin kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle kart sahibi bankanın
Online Çocuk Üniversitesi’ne ödeme yapmayı reddetmesi/durdurması halinde, Satıcı’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.
5.5. Online Çocuk Üniversitesi tarafından sağlanacak hizmet, Alıcı tarafa esas olarak Platform
üzerinden iletilecek olup; bu durumda teknik zorunluluk gereği teslime ilişkin hükümler
uygulanmayacaktır. Zira internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak eğitimin yerine
getirilmesi anlık olarak gerçekleşmektedir. Bunun dışında Alıcı’nın talep etmesi halinde ayrıca
belirlenecek ücret karşılığı ürünün veri depolama cihazları içinde teslim edilmesinin Online
Çocuk Üniversitesi tarafından kabulü halinde teslime ilişkin hükümler uygulanacaktır.
5.6. Alıcı’ya, Online Çocuk Üniversitesi tarafından Web Sitesine giriş amacıyla bir kullanıcı adı
ve şifre temin edilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Alıcı sorumludur ve üçüncü kişilerle
paylaşmaması gerekir. Aksi halde Online Çocuk Üniversitesi’nin uğradığı zararı Alıcı’dan talep
etme hakkı vardır. Alıcı, kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre ile Kurum’a ait internet sitesine
giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda
sözleşme yükümlülüğü kurum tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda
gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu Sözleşme’nin 9. Maddesinde ele alınmış
olup Alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve
beyan eder.
5.7. Alıcı, Online Çocuk Üniversitesi internet sitesinde yer alan tüm açıklamaları okuduğunu,
eğitim içeriği ile ilgili tüm bilgilendirmenin kendisine yapıldığını, bu şartlar dahilinde koşulları
kabul edip bu anlaşmayı onayladığını beyan ve Kabul eder.
5.8. Alıcı kendisine sağlanan eğitim içeriğinin, videoların vs. materyallerin her türlü fikri ve sınai
haklarının Online Çocuk Üniversitesi’ne ait olduğunu peşinen Kabul eder. Alıcı bu materyalleri
ve içerikleri gizli tutacağını, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını, yine bu konuda

sosyal mecralarda ve internet ortamında, basılı ya da görsel medyada paylaşımda
bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde aykırılığa konu her bir eğitim tutarının ihlal
tarihindeki bedelinin 20 (yirmi) katı cezai şart demeyi kabul ve taahhüt eder.
5.9. Sözleşme'deki hiçbir hüküm, taraflardan birini, diğerinin hukuki temsilcisi, ortağı veya
müşterek iş ortağı durumuna getirdiği veya zımni olarak diğer tarafı temsil etmek, diğer tarafın
nam veya hesabına ya da diğer tarafı bağlayacak nitelikte taahhütler üstlenmek veya borç
altına girmek yetkisi verdiği şeklinde yorumlanamaz.

6. Cayma Hakkı
6.1. Dijital içerik yürürlükte bulunan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde;
dijital içerik; ‘’ Bilgisayar programı, uygulama, oyun, müzik, video ve metin gibi dijital şekilde
sunulan her türlü veri,’’ olarak tanımlanmıştır. Aynı yönetmelikte kalıcı veri saklayıcısı; ‘’
Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak
makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden
kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik
posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,’’ olarak
tanımlanmıştır. Kurum tarafından işbu Sözleşme çerçevesinde sunulan hizmet/ürün, bahse
konu yönetmelikte tanımlanan dijital veri veya kalıcı veri saklayıcısı ile iletilecek ürün veya
hizmet kapsamındadır.
6.2. 27.11.2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’ğ’’ bendi ‘’Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler
veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.’’ şeklinde olup; Bu
sözleşmeler bakımından tüketicinin “CAYMA HAKKI BULUNMADIĞINI” DÜZENLEMEKTEDİR. Bu
sebeple Alıcı, Satıcı Online Çocuk Üniversitesi tarafından verilen hizmet ve ürünlerin bahse
konu Yönetmeliğin 15/ğ maddesi kapsamında olduğunu ve bu sebeple cayma hakkı
bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.
6.3. Alıcı’ya kendi talebi doğrultusunda, kalıcı veri depolayıcısı içeriğinde eğitim materyalleri
sunulması halinde ise bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ‘’e’’
bendi ‘’ kapsamında kalacaktır. Bu maddeye göre, “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.’’ kapsamında olacağından, bu
ürünlerin ambalajının açılmış olması halinde İADESİ KABUL EDİLMEYECEK, dolayısıyla da Alıcı,
CAYMA HAKKINI KULLANAMAYACAKTIR. Bu durumda cayma hakkının on dört gün içerisinde
kullanılabilmesi için, iletilmesi istenen hizmete ilişkin kalıcı veri saklayıcısını paketi açılmamış
olması, ambalajının bozulmamış olması gerekmektedir. Alıcı bu konuda kendisine gerekli
bildirimin yapıldığını kabul ve beyan eder. Kurum tarafından talebi üzerine kendisine Kalıcı veri
saklayıcısı gönderilen Alıcı’nın 14 gün içerisinde ürünün paket ya da ambalajı açılmamak
kaydıyla iade hakkı mevcuttur. Bu iade için gönderi ücreti Online Çocuk Üniversitesi tarafından
karşılanır.
6.4. Cayma hakkının kullanılması ile iade edilmesi gündeme gelen ücret, kalıcı veri saklayıcısı
için Alıcı tarafından ödenmiş olan ücrettir. Zira internet ortamından sağlanan dijital eğitim
içeriği eğitimin verildiği anda ifa edildiğinden cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.
6.5. Cayma hakkı bulunmayan uzaktan eğitim hizmetlerinde eğitim alan kayıt işlemlerini
tamamlayıp bir süre sonra sözleşmeden dönerse cezai şart olarak [%10] ödemekle
yükümlüdür. Alıcı bu durumu itirazsız bir şekilde kabul ettiğini beyan eder.
7. Mücbir Sebep
Aşağıdaki sebeplerden herhangi biri dolayısıyla taraflar, işbu Sözleşme ahkamını tamamen
veya kısmen yerine getiremediği taktirde bu aykırılıktan sorumlu tutulmayacaktır.
Herhangi bir makamın emir ve talebi dolayısıyla veya harp, muhasemat, dahili kargaşalık,
düşman harekatı, sabotaj, grev, lokavt, işçi veya memur ihtilafları, internet ve sair iletişim
hatlarındaki uzun süreli kesintiler, yangın da dahil her türlü tabii ve semai afetlerden dolayı
veya akreditif açılmaması, BDDK, BTK ve ilgili sair kurumların faaliyeti engelleyici karar ve
eylemleri, ve bunun gibi hükümetçe konacak bilcümle tahdidat ile kendi ihtiyarında olmayan
sair sebeplerden dolayı stok, istihsal, imal, sevk, nakil, ithal ve tevziden kısmen veya tamamen
mahrum kalması, Kanunen veya teamülen mücbir sebep sayılan diğer bilcümle hallerin
gerçekleşmesi.
Mücbir sebebin üç (3) aydan fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi biri karşı tarafa yazılı
bir bildirim göndererek (fesih tarihine kadar işbu sözleşmeden kaynaklanan alacak ve borçlara
dair haklar saklı kalmak kaydıyla) Sözleşme’yi hemen feshedebilir.

8. Sözleşmenin Süresi
İşbu Sözleşmenin süresi Alıcı tarafından Sözleşmenin imzalandığı/dijtal ortamda kabul edildiği
tarihten itibaren başlar ve Alıcı’nın seçmiş olduğu Eğitim Programının tamamlanması ile
kendiliğinden sona erer. Alıcı’nın Sözleşmeyi okuyup kabul etmesi ile sözleşme kurulmuş sayılır
ve Tarafların karşılıklı belirleyeceği ödeme planı dahilinde alıcı ürün/hizmetin ücretini ödeme
yükümlülüğü altına girer.
9. Kişisel Verilerin Korunması ve Açık Rıza Beyanı

9.1.

Online Çocuk Üniversitesi, Web Sitesi üzerinden Alıcı’ya ait kişisel verileri

toplamaktadır. Bu kişisel veriler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta
adresi, online eğitim kapsamında görsel ve işitsel kayıtlar gibi Alıcı’yı tanımlamaya yönelik her
türlü bilgilerdir.
9.2.

Online Çocuk Üniversitesi, Alıcı'nın Site’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için

Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına
ve korunmasına önem vermektedir. Online Çocuk Üniversitesi, bu kapsamda Alıcı'nın sağladığı
kişisel verileri Webi Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta,
kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.
9.3.

Alıcı, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası'nda

belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer
şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin
kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için
Aydınlatma ve Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.
9.4.

Alıcı tarafından Web Sitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel

veriler; Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Site’nin işletilmesi için gereken
uygulamaların yürütülmesi, Alıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Aıcı’ya özel
reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme,
istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Online Çocuk Üniversitesi ya da iş ortakları
tarafından Aydınlatma ve Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır
ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

9.5.

Alıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin Online Çocuk Üniversitesi tarafından bu şekilde

kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Online Çocuk Üniversitesi
söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca
güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için
gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde
dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.
9.6.

Alıcı’ya ait kişisel veriler, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve

yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının
zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Kişisel verilerle ilgili Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

10. Kayıtlar ve Delil Sözleşmesi
İşbu anlaşmadan kaynaklanan ticari ilişki nedeniyle tarafların karşılıklı borç ve alacağının
miktarı Kurum’un’ün defter ve bilgisayar kayıtlarına göre taayyün edecektir. Bu bakımdan
Kurum’a ait defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK’nın 193. maddesi kapsamında kat'i delil
teşkil ettiğini taraflar şimdiden kabul etmiştir.
11. Feragat
Taraflardan her biri, karşı tarafa imzalanmış yazılı bir feragatname vermedikçe taraflar, işbu
anlaşma ve eklerinde yer alan herhangi bir hakkından feragat etmiş sayılmayacaktır.
12. Uyuşmazlıkların Çözümü
Taraflar arasında Sözleşme’ye ilişkin olarak bir ihtilaf ortaya çıkması halinde taraflar, öncelikle
bir araya gelerek veya karşılıklı yazışma yoluyla ihtilafın halli için Sözleşme hükümleri
çerçevesinde uzlaşmak adına gerekli çabayı göstereceklerdir. Ancak görüşmelerin sonuç
vermemesi halinde taraflar, Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
13. Ödeme Planı
Ödeme Banka havele, eft veya kredi kartı yoluyla gerçekleşecektir.
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bu

sözleşmesi …./…./…… tarihinde Eğitim Alan Tarafından internet ortamında okunarak kabul
edilmiştir/imzalanarak kabul edilmiştir.
ONLINE ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE

ALICI

DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
..............................………………………………………….

………………………………………………..

