
  

          SÖZLEŞME № ______  

  

Antalya                 «____» _____________2022   

  

  Aşağıda  adları/unvanları  yazılı  olan  taraflar,  bir  tarafta;  

____________________________________, (kısaca UYGULAYICI olarak anılacaktır), ile diğer 

tarafta; __________________________________, (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) 

aşağıdaki şartlar altında işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.  

  

  

        1. SÖZLEŞME KONUSU  

1.1. Uygulayıcı 13-14 Ağustos 2022'de gerçekleşecek Legat Business Forum'da ödeme karşılığına 

hizmet sunmayı taahhüt eder;  

Etkinlik adresi: Pınarbaşı mahallesi, 732 sk., 31-23, 07070 Bahtılı Köyü/Konyaaltı/Antalya (kısaca 

Forum olarak anılacaktır);  

  

1.2. Forum temsilcisi olan Müşteriye e-biletleri verilmesi hizmetini içerir. Seçilen bilet sayısı:  

________________________  

________________________  

________________________  

________________________  

  

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  

2.1. Uygulayıcı, işbu sözleşmenin 1. maddesine göre hizmetlerin sağlanmasını taahhüt eder; 2.2. 

Müşteri, Uygulayıcıya bu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin ödemesini işbu 

sözleşmenin 3.3 maddesinde belirtilen süre içerisinde yapmaya taahhüt eder;  

2.3. Müşteri, Uygulayıcı hizmet bedeli ödemesini gerçekleştirirken https://legatbusinessforum.com 

forum sayfasında verilen anlaşma şartlarına uymayı taahhüt eder.  

  

          3. ÜCRET VE ÖDEME  

3.1. Sözleşme kapsamındaki hizmetler için talep edilen ücret _________________TL’dir;  

3.2. Tüm hizmetler için ödeme Türk lirası ile tahsil edilecektir;  

3.3. Hizmetler, fatura bazında Müşteri tarafından ödenecektir. Müşteri, e-mail ile gelen hizmet 

bedeli faturasını en geç 1 (bir) gün içerisinde ödemekle yükümlüdür. Ödeme, uygulayıcı tarafından 

verilen banka hesabına geldiği andan itibaren yerine getirildiği kabul edilir.  

Eğer uygulayıcı İnternet sayfasında verilen bilet/hizmetlerin fiyatını değiştirmiş ise ve müşteri 

ödemeyi faturada düzenlenme tarihinden sonra yapmış ise ödeme eksik yapılmış olarak kabul 

edilecek ve ödeme farkı ek fatura olarak müşteri e-mail adresine gönderilecektir;  

3.4. Uygulayıcı, banka hesabına yapılacak ödemenin tümünü kabul ettikten sonra Müşteriye hizmet 

sunmaya başlayacaktır.  



  

        4. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ  

4.1. Bu Sözleşme, her ikisi tarafın imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve tarafların 

yükümlülüklerini yerine getirene kadar geçerlidir.  

  

  5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ  

5.1. Mücbir sebep hallerinde, icra yükümlülükleri Taraflarca belirtilen koşullar süresince 

ertelenecektir.  

5.2. Sözleşmenin şartlarını yerine getirmenin imkânsızlığının yaratan taraf on (10) gün içerisinde 

yazılı olarak karşı tarafa bildirmesi gerecektir. Bu süreye uymayan taraf mücbir sebebi bahane 

ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar. Ve bu durum anlaşmanın şartlarını yerine 

getirilmediğini belirtecektir.  

5.3. İşbu sözleşmenin koşulları yerine getirilmediği durumda, ortaya çıkan tüm uyuşmazlık ve 

iddialar müzakere yoluyla çözülecektir. Eğer müzakere yoluyla çözüm bulunmaz ise yetkili yargı 

mercilerine başvurulacaktır.  

  

           6. DİĞER KOŞULLAR  

6.1. Bu Sözleşmeye ilişkin tüm değişiklikler, yeni maddelerin eklenmesi ve ekler her iki taraf için 

yazılı şekilde gerçekleşmelidir. İşbu sözleşme her iki tarafının imzalanması takdirde yasal 

yürürlüğe geçecektir;  

6.2. İşbu belgenin elektronik ıslak imzayla yasal geçerliliği olup taraflar onu ıslak imzaya eşdeğer 

olarak kabul edeceklerdir;  

  

6.3. Müşteri, uygulayıcı tarafından imzalanan hizmet beyanının kağıt dökümünü bu yıl 18  

Haziran tarihinde forumun düzenleneceği adres: Pınarbaşı mahallesi, 732 sk., 31-23, 07070 Bahtılı 

Köyü/Konyaaltı/Antalya, Resepsiyon masasından teslim alıp en fazla on (10) iş gün içerisinde 

imzalayıp uygulayıcıya Pınarbaşı mahallesi, 732 sk., 31-23, 07070 Bahtılı Köyü/Konyaaltı/Antalya 

adresine geri teslim etmesi gerekecektir. Belgelerin teslimine ilişkin tüm masraflar müşteri 

tarafından karşılanacaktır.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TARAFLARIN ADRES VE BANKA BİLGİLERİ  

  

Uygulayıcı            Müşteri  

  

ANTALHOME MARKETING      _________________________________  

ILAC SANAYI VE TICARET LIMITED  

  

TİCARET SİCİL NO: ANTALYA/ 117565           SWIFT kodu ______________________  

  

MERSİN NO: 0070099000700001               TC kimlik no______________________  

  

ODA SİCİL NO: 1189888        Adres:  

  

HURMA MAH. 258 SK.  

  

  

Uygulayıcı            Müşteri  

  

Genel Müdür  

  

  

  

  

______________________       ________________________  

    

  

  

  


