JOBSANGEL.NET MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1- TARAFLAR
1.1 İşbu Sözleşme jobsangel.net tarafından belirlenen ücretin ödenmesi ve belirli
şartların yerine getirilmesi ile premium üye olarak jobsangel.net’in sunmuş olduğu, içerik
ve hizmetlerden yararlanan premium üyeler (bundan sonra “premium üye” olarak
anılacaktır) ile CANSIN ERTEKİN UMUT SELBAŞ Adi Ortaklığı’nın sahibi olduğu
jobsangel.net arasında akdedilmiştir. (bundan sonra jobsangel.net olarak anılacaktır)
1.2 Jobsangel.net’e ait şirket bilgileri aşağıda sunulmaktadır.
Şirket adresi: Emre Mah. 3866 Sok Ustam Park Evleri 3 C Blok Kat:5 Daire:14
Isparta / Merkez’ dir.
Şirket Telefonu : 0542 454 93 93
Şirket e-posta adresi : admin@jobsangel.net
2- SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1 İşbu sözleşme aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmış olmakla
birlikte sözleşmenin konusu, premium üyenin sağlamakla yükümlü olduğu hususları
yerine getirmesi ile birlikte ödemekle yükümlü olduğu premium üyelik bedelinin
ödenmesi sonrasında jobsangel.net tarafından taahhüt edilen süre boyunca site hizmet ve
içeriklerinden yararlandırılmasıdır.
2.2 Jobsangel.net sunulan hizmet ve içeriklerde değişiklik yapma hakkını saklı
tutmaktadır. Jobsangel.net’e premium üye olan kişiler, sitede profillerinin belirli konular
çerçevesinde yayınlanması ve jobsangel.net tarafından üyelik ve hizmet sözleşmesinde
belirtilen hizmetlerden ve avantajlardan yararlanmaları karşılığında ücret ödeyen
kişilerdir. Premium üyelik ile normal üyelik arasındaki farklar jobsangel.net tarafından
site üzerinde yayınlanan bilgilendirmeler ve üyelik hizmet sözleşmesi ile üyelere
bildirilmektedir.
2.3 Jobsangel.net tarafından premium üyelik özelliklerinde değişiklik, ekleme, çıkarma ve
düzenleme yapma hakkı her zaman saklı tutulmaktadır. Bu kapsamda işbu sözleşme
“6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği hükümleri “gereğince imza altına alınmıştır.
3- PREMİUM ÜYELİK KULLANIMI VE ÜYELİK BEDELİ
3.1 Jobsangel.net tarafından herhangi bir satış, üretim, kiralama vb. hizmetler, premium
üyelere sunulmamaktır. Jobsangel.net siteye üye olup, hizmet verme taahhüdünde
bulunan kişi ve kurumlar ile hizmet almak isteyen kişilerin profillerini, konularına ve ilgi
alanlarına göre yayınlamakla birlikte birbirlerine ulaşmalarını sağlayan elektronik bir
platformdur.
3.2 Jobsangel.net hizmet verme adayları ile hizmet alma adaylarını (içerikleri ve
profilleri üyeler tarafından oluşturdukları şekilde) sitede yayınlayarak birbirleri ile
buluşturmayı amaçlamaktadır. Jobsangel.net bu hizmetlerin sağlayıcısı olmamakla

birlikte sadece bir platform olarak faaliyet göstermektedir. Platform fonksiyonu üstlenen
jobsangel.net’in verilen hizmet veya sunulan içeriklerin kontrolünü ve teyidini
sağlamamakla birlikte herhangi bir sorumluluğunun ve yükümlülüğünün bulunmadığı
premium üyeler tarafından kabul edilmektedir
3.3 Jobsangel.net’e normal üyelik ücretsiz olmakla birlikte kullanıcılar veya normal üyeler
belirli ücret karşılığında premium üye olabileceklerdir. Premium üyelik ile normal üyelik
arasındaki farklar jobsangel.net tarafından site üzerinde yayınlanan bilgilendirmeler ve
üyelik hizmet sözleşmesi ile belirtilmiştir. Jobsangel.net normal ve premium üyelik
özelliklerinde; premium üyelik ücretlerinin belirlenmesi, normal üyeliğin erişim ve imkan
kısıtlanması, premium üyelik avantajları gibi tüm bu konularda değişiklik ve düzenleme
yapma hakkını saklı tutmaktadır.
1Aylık Premium Üyelik için Aylık 14.99 TL
1Yıllık Premium Üyelik için ise yıllık 149.99 TL ödeyerek premium üye
olunabilmektedir. İşbu tarifede jobsangel.net tarafından değişiklik yapma hakkı saklı
tutulmaktadır. İşbu değişiklikler mesafeli satış sözleşmesi, üyelik hizmet sözleşmesi
yahut üyelere gönderilecek elektronik postalar ile bildirilecek ve ileriye dönük olarak
sonuç doğuracaktır.
3.4 Premium Üye olunması durumunda, üyelerin ilk bir saat içinde premium üyeliğini
iptal etme hakkı bulunmakla birlikte; bu sürenin geçmesinden sonra üyeliğin iptal
edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır. Bu husus premium üyeler tarafından
kabul edilmektedir. Premium üyeler, iptal süresinin geçmesinden sonra iade yapılmaması
nedeniyle siteyi aylık veya yıllık taahhütlerine göre kullanmaya devam edebileceklerdir.
3.5 Bu fiyatların jobsangel.net tarafından güncellenme haklı saklı tutulmakla birlikte
güncelleme yapılması durumunda premium üye, normal üye ve üye adaylarına daha
önceden işbu mesafeli satış sözleşmesi ve üyelik hizmet sözleşmesi ile bildirilecektir.
3.6 Premium üyeler, jobsangel.net’e ait internet sitesinde üyelik ve hizmet sözleşmesini,
aydınlatma ve gizlilik yükümlüğünü, mesafeli satış sözleşmesini okuduğunu, gerekli teyit
ve bilgilerin elektronik ortamda verildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Premium
üyelerin, jobsangel.net tarafından sağlanan hizmeti; teknik donanım, sistemsel altyapı vb.
nedenlerle kullanamaması durumunda jobsangel.net herhangi bir sorumluluk kabul
etmemektedir.
3.7 Premium üyeler “5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserli Kanunu” kapsamında jobsangel.net
üzerindeki fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceklerini ve işbu belirtilen fikri mülkiyet
haklarının tamamını ticari yahut kişisel amaçlarla kullanmayacağını kabul etmektedir.
3.8 Premium üyelik için yapılan ödeme işlemi tamamlandıktan sonra jobsangel.net
tarafından verilen hizmet, premium üyeye sunulacaktır. Bu hizmet, elektronik ortamda
premium üyeye teslim edilecektir. Premium üye, kullanıcı bilgilerini ve şifresini girerek
jobsangel.net tarafından sunulan hizmete ulaşabilecektir.
3.9 Premium üyelik ödemelerinin kredi kartı ile yapılması nedeniyle, kredi kartının
başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde, 5464 Sayılı “ Banka Kartları
ve Kredi Kartları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere” göre işlem tesis edilecektir.

3.10 Premium üyeler mevzuat hükümlerine göre işbu sözleşmeyi imzalama konusunda
yetkiye sahip olduklarını ve işbu sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup anladığını
sözleşmedeki tüm şartlarla birlikte kabul etmektedirler.
3.11 Jobsangel.net ve premium üyeler arasında imzalan işbu sözleşmenin şartlarından bir
kısmının geçersiz hale gelmesi durumunda sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini
korumaya devam edecektir.
4- ÖDEME VE CAYMA HAKKI
4.1 Premium üyelik işlemleri sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş
sitelerimizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip
sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde
alışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi jobsangel.net tarafından
görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda
bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olmaktadır.
4.2 İşbu premium üyelik işlemlerinin tamamlanması nedeniyle yapılması zorunlu olan
premium üyelik ücretleri ödemesi “iyzico Korumalı Alışveriş hizmeti altyapısı” ile
sağlanacak olup jobsangel.net işbu ödeme işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda
sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle hukuki ve cezai
haklarını saklı tutmaktadır. Ödeme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte üye
adaylarının premium üyelikleri aktif edilecektir.
4.3 Ödemelerin kredi kartı aracılığıyla yapılması nedeniyle kredi kartı bilgileriniz
işlenebilecektir. ( işbu bilgiler jobsangel.net nezdinde kaydedilmemekle birlikte güvenli
ödeme sistemi olan iyzico’ya aktarılmaktadır) Ödemelerin kredi kartı ile yapılması
nedeniyle premium üyelere ait kredi kartı bilgileri, jobsangel.net tarafından
kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü
kişiler ile paylaşılmaktadır.
4.4 Premium üye olunması durumunda üyelerin ilk bir saat içinde premium üyeliğini
iptal etme hakkı bulunmakla birlikte; bu sürenin geçmesinden sonra premium üyeliğin
iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır. Premium üyeler ilk bir saat
içinde iptal etmek istedikleri premium üyelikleri jobsangel.net’e bildirecek olmakla
birlikte iade işlemleri gerçekleştirilecektir. Bir saatin geçmesi durumunda jobsangel.net
ücrete hak etmiş sayılmakla birlikte premium üyeler herhangi bir ücret iadesi talebinde
bulunmayacağını kabul etmektedirler.
4.5 Premium üyeler, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde
düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz
ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi
bir nedenden dolayı temerrüde düşmesi halinde, premium üye, borcun gecikmeli
ifasından dolayı jobsangel.net’in uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.

5- PREMİUM ÜYELER VE JOBSANGEL.NET’İN HAKLARI, SORUMLULUKLARI VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1 Jobsangel.net premium üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden teknik arıza,
mücbir sebep, olağanüstü koşul ve şartların oluşması durumları dışında yararlanacağını
kabul ve taahhüt etmektedir. Jobsangel.net site içeriği ve premium üyelik ücretleri
üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutmaktadır. Jobsangel.net tarafından
sitenin geliştirilmesi amacıyla sitede bazı değişiklikler yapılabilecek olmakla birlikte işbu
durum premium üyeler tarafından kabul edilmektedir.
5.2 Premium üyelerin ödeme işlemi ve sonrası kredi kartı bilgilerinin kullanılması
nedeniyle anlaşmalı olan ödeme kuruluşundan yahut bankalardan kaynaklanan
problemler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan jobsangel.net sorumluluk kabul
etmemektedir. Premium üyeler de işbu durumdan kaynaklanan zararlar nedeniyle
jobsangel.net’in hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedirler.
5.3 Jobsangel.net işbu tanzim edilen mesafeli satış sözleşmesi ve taraflarca imzalanan
üyelik hizmet sözleşmesine aykırı şekilde faaliyet gösteren premium üyelerin işbu
faaliyetlerin tespit edilmesi halinde, premium üyelikleri sebep göstermeksizin askıya
alma hakkını ve üyeliği silme hakkını saklı tutmaktadır. Sonlandırılan üyeliğin premium
üyelik olması ve belirtilen sözleşmeye aykırılıklar nedeniyle sonlandırılması durumunda
herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
5.4 Jobsangel.net gerekli görmesi durumunda sitede sunmuş olduğu hizmetleri ve işbu
mesafeli satış sözleşmesi şartlarını kısmen yahut tamamen değiştirme hakkına sahiptir.
Değişiklikler sitede yayınlanma tarihinden itibaren premium üyeler tarafından geçerli
kabul edilecektir. Değişikliklerin takibi premium üyelerin sorumluluğunda olmakla
birlikte jobsangel.net tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.
5.5 İşbu premium üyelik işlemlerinin tamamlanması nedeniyle yapılması zorunlu olan
premium üyelik ücretleri ödemesi “iyzico Korumalı Alışveriş hizmeti altyapısı” ile
sağlanacak olup jobsangel.net işbu ödeme işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda
sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu hukuki uyuşmazlıklar nedeniyle hukuki ve cezai
haklarını saklı tutmaktadır. Ödeme işlemlerinin tamamen tamamlanmasıyla birlikte üye
adaylarının üyelikleri aktif edilecektir.
5.6 Hizmet alıcı premium üyelerin, hiç hizmet alamaması yahut almış olduğu hizmetlerin
eksik, ayıplı olması nedeniyle hukuki ve cezai haklarını kullanması sonucu jobsangel.net
hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Jobsangel.net’in işbu hususlar nedeniyle zarara
uğraması, cezai yaptırımla karşı karşıya kalması yahut tazminat ödeme yükümlüğü altına
girmesi sebebiyle hizmet verici premium üyelerine karşı rücu hakkı saklı tutulmaktadır.
Hizmet verici premium üye sebep olduğu bu zararlar nedeniyle jobsangel.net’in uğramış
olduğu tüm zararı jobsangel.net’e koşulsuz olarak ödemeyi kabul etmektedir.
5.7 Hizmet alıcı premium üyeler ve hizmet verici premium üyeler yapılan işler ve edimler
sebebiyle yükümlülükleri kapsamındaki vergi, harç, resim vb. tüm bedellerden
sorumludur. Jobsangel.net’in işbu vergi, harç, resim vb. yükümlülüklerden hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır. Jobsangel.net özellikle 6502 Sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümleri kapsamında satıcılık,
imalatçılık, üreticilik, bayilik, acentelik, reklamcılık vb. hiçbir faaliyette bulunmamaktadır.
5.8 Jobsangel.net premium üyelerin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle derhal fesih
hakkı bulunmaktadır. Jobsangel.net işbu hakkını tek taraflı olarak kullanabileceği
premium üyeler tarafından kabul edilmektedir.
5.9 Premium üyeler, üyelik tarihinin bitiminden bir hafta öncesine kadar üyeliklerini
sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğin sonlandırılmaması durumunda jobsangel.net
üyeliği aynı koşullarda ve aynı tarifede uzatılacağı premium üyeler tarafından kabul
edilmektedir. Jobsangel.net fiyat değişikliği olması durumunda bunu premium üyelere
bildirmek zorundadır. Sözleşmenin tek taraflı yahut karşılıklı feshi durumunda karşılıklı
hak ve alacaklara ilişkin taleplerde bulunulabilecektir.
6- MÜCBİR SEBEP
6.1Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt vb. mücbir sebeplerden
dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar
bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve
yükümlülükleri askıya alınır.
7- DELİL SÖZLEŞMESİ
7.1 Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları, internet
kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak
kabul edilecek olup, premium üyeler bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
7.2 Jobsangel.net gerekli bilgi ve kayıtları bir yıl boyunca saklamakla beraber normal ve
premium üyelerle arasındaki hukuki ve cezai uyuşmazlıklar ve üçüncü kişilerle olan
jobsangel.net ve üye uyuşmazlıklarında kesin delil kabul edileceği kabul edilmektedir.
Jobsangel.net’in tutmuş olduğu tüm kayıtların hukuk mercileri tarafından celbi talep
edilmesi durumunda ilgili mercilere sunulacaktır.
8- YETKİLİ MAHKEME VE TEBLİGAT ADRESİ
8.1 İşbu mesafeli satış sözleşmesi kapsamında premium üyeler ile jobsangel.net arasında
yapılacak yazışmalar, jobsangel.net tarafından premium üyelere gönderilecek bildirimler
premium üyelerin jobsangel.net’e premium üye olma esnasında bildirmiş olduğu e-posta
adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Premium üyeler de yine tüm talep, şikayet ve önerilerine
de jobsangel.net’in e-posta adresi olan admin@jobsangel.net’a yapacaklarını taahhüt
etmektedirler.
8.2 Premium üyeler, üye olurken vermiş oldukları e-posta adresinin geçerli adresleri
olduğunu ve bu adreslerini değiştirmeleri durumunda bir hafta içinde jobsangel.net’e
bildirim yapacaklarını taahhüt etmektedirler. Aksi durumda üye olurken bildirilen adrese
yapılacak tebligatların geçerli sayılacağı kabul edilmektedir.

8.3 İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İSTANBUL ANADOLU Mahkemeleri ve İcra
müdürlüklerinin münhasıran yetkili olduğu taraflarca kabul edilmektedir.
9- YÜRÜRLÜK
9.1 Jobsangel.net premium üye adayları ise işbu formu onayladıktan ve sonrasında
ödemeyi gerçekleştirdikten sonra üyelik işlemleri tamamlanacak olmakla birlikte
jobsangel.net tarafından premium üye hizmetleri sunulacaktır. Premium Üye adaylarının
işbu sözleşmeyi onaylaması durumunda sözleşmeyi okuyup anladıklarını da kabul
edeceklerdir. Üye sözleşmesinin onaylanması durumunda premium üyeler ve
jobsangel.net işbu sözleşme bağlı olduklarını kabul etmektedirler. Sözleşme onay tarihi
itibariyle yürürlük kazanacaktır.
9.2 Taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda üyelik ve hizmet sözleşmesi ve işbu mesafeli
satış sözleşmesi birlikte yorumlanacaktır. Taraflar üyelik hizmet sözleşmesi, aydınlatma
yükümlülükleri, gizlilik ve güvenlik sözleşmesi ile işbu mesafeli satış sözleşmesindeki tüm
hükümleri okuduklarını ve bu sözleşmelerle bağlı olduklarını kabul etmektedirler.
Uyuşmazlıkların bu sözleşmelere göre yorumlanacağını ve çözümleneceğini kabul ve
taahhüt edilmektedir.
9.3 İşbu sözleşmenin yahut sözleşmelerin herhangi bir hükmünün veya bölümlerin
geçersizliği, sözleşmenin
yahut sözleşmelerin geri kalanının geçerliliğini
etkilemeyecektir. Sözleşmelerin geri kalan kısımları aynı şekilde uygulanmaya devam
edilecektir.
9.4 Jobsangel.net işbu mesafeli satış sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı
tutmakla birlikte, işbu değişiklikleri yayınlayacaktır. Bu değişikliklerin takibi premium
üyelerin sorumluluğundadır.
JOBSANGEL.NET

İŞBU ALANA OKUDUM VE ONAYLADIM
BUTONLARI YAPILACAKTIR .

