
 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 
MADDE 1. TARAFLAR 
 
1.1   HİZMET SUNAN 
 
GLOBALB Eğitim Danışmanlık Bilişim Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi  
 
MERSİS 0396073805600018   
 
Adres: Cihannüma Mahallesi. Barbaros Bulvarı,    No: 31/9, Beşiktaş, İstanbul. 
 
Telefon: 009 0212 258 81 21 
 
E-posta: globalb@globalb.com.tr  
 
1.2. KATILIMCI 
 
İşbu Sözleşmeyi kabul ederek aşağıda belirtilen şart ve koşullarda GLOBALB tarafından verilen 
hizmeti satın alan kişidir. 
 
MADDE 2. TANIMLAR 
 
2.1. GLOBALB; işbu Sözleşme ile belirlenen şart ve koşullarda KATILIMCI ya hizmet sunan  
şirketi ifade eder.  
 
 
2.2. KATILIMCI; işbu Sözleşmeyi kabul ederek aşağıda belirtilen şart ve koşullarda GLOBALB 
tarafından verilen Hizmeti satın alan kişiyi ifade eder 
 
2.3 HİZMET; EK 1'de tanımlı hizmetleri ifade eder. 
 
2.4. SÖZLEŞME; işbu Mesafeli Satış Sözleşmesini ifade eder. 
 
2.5. WEBSİTESİ; GLOBAL'ye ait https://www.intlawprogram.com/ isimli internet sitesini ifade 
eder. 
 
2.6. TARAFLAR; Madde 1'de tanımlanan GLOBALB ve KATILIMCI'yı beraber ifade eder. 
 
MADDE 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 
 
 
İşbu sözleşmenin konusu, KATILIMCI'nın GLOBALB'ye ait internet sitesinden elektronik 
ortamda siparişini yaptığı aşağıda ve EK 1'de nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmet satışı ve 
teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli 
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin 
saptanmasıdır.  



 
 
MADDE 4. HİZMET ve ÖDEME BİLGİLERİ 
 
 
4.1 İşbu Sözleşme konusu hizmete ve ödeme şekillerine ait bilgiler işbu sözleşmenin ayrılmaz 
parçası olan EK.1'de yer almaktadır. 
 
MADDE 5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
5.1. Hizmet bedeli ödendiği anda bu Sözleşme kurulmuş ve KATILIMCI, Sözleşme’nin tüm 
koşullarını kabul etmiş sayılır. 
 
5.2. KATILIMCI, GLOBALB'nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa 
konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli,  ifa koşulları 
ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması 
ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. 
konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından 
bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş 
verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  
 
https://www.intlawprogram.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve EK.1 işbu 
sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.  
 
 
 
5.3. Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin KATILIMCI tarafından onaylanması 
ve hizmet bedelinin GLOBALB’nin sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. 
 
Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, 
GLOBALB’nin konu hizmeti ifa etme yükümlülüğü doğmaz. 
 
5.4. Hizmet, GLOBALB’nin KATILIMCI'ya bildirdiği adreste ve bildirilen tarihte ifa edilecektir. 
 
İfa anında KATILIMCI’nın ifa yerinde bulunmaması halinde GLOBALB edimini tam ve eksiksiz 
olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. 
 
5.5. GLOBALB, sözleşme konusu hizmete ilişkin 
olarak https://www.intlawprogram.com/‘da  yer verilen bilgilerin doğruluğu ve hizmetin 
belirtilen niteliklere uygun olmasından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 
 
 
5.6. Eğitim içeriği, eğitim esnasında, GLOBALB’nin ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe 
bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda KATILIMCI'nın ücret iade hakkı 
doğmamaktadır. 
 
5.7. GLOBALB; açıklanan eğitim günü, saati, yeri ve eğitmeni değiştirme hakkını saklı tutar. 



 
 
 
5.8. Eğitimlerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi eğitmenin inisiyatifinde 
olup, bu durum KATILIMCI’ya bir talep hakkı vermeyecektir. Planlanandan daha uzun süren 
eğitimler için GLOBALB’nin KATILIMCI’dan ek bir ücret talep etme hakkı vermez. 
 
 
5.9. Eğitim esnasında, eğitmene veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, 
kışkırtma, hakaret, şiddet ya da  şikayete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın 
vukuu bulması halinde, GLOBALB’nin ve diğer katılımcıların cezai soruşturma hakkı saklı 
olup,   bu eylemi gerçekleştiren katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı 
veya katılımcılar açısından eğitimi sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda KATILIMCI veya 
katılımcılar konu eğitime katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez. 
 
5.10. KATILIMCI tarafından Eğitim katılım formu ve katılım ücreti ödenmesini eksiksiz 
yapılması ile GlobalB Katılımcının vermiş olduğu e-posta ve cep telefonu ile iletişime 
geçecektir. Katılımcının vermiş olduğu e-posta , ad-ve soyad ve cep telefonu bilgisinin yanlış 
verilmesi halinde tüm sorumluluk Katılımcıda olacaktır.  
 
GLOBALB tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması, verilen cep telefonu 
numaralarına ulaşılmaması, isim-soyisim yanlış verilmesi halinde, sorun katılımcıdan 
kaynaklanıyorsa, GlobalB herhangi bir mesuliyet kabul etmez. 
 
5.11. Eğitim yeterli kontenjana ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın 
başka bir eğitime katılım için kullanılmasına imkan verilmesi tamamen GLOBALB 
tasarrufundadır. 
 
5.12. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, 
menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık bulunmadığını kabul ederler. 
 
5.13. İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri TARAFLAR arasında  okunmuş ve kabul edilmiş olup, 
bu Sözleşme ilgili hizmet satışı tamamlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
 MADDE 6. CAYMA HAKKI 
 
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesi uyarınca işbu satım sözleşmesinden 
cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satış kural olarak kesindir ve ücretin iadesi mümkün 
değildir. 
 
MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER 
 
9.1. İşbu Sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm bildirimler yazılı olacaktır. Taraflar işbu 
Sözleşme'de belirledikleri e-mail adreslerinin yazılı bildirim adresleri ve posta adreslerinin de 
kanuni tebligat adresleri olduğunu, e-mail veya adres değişikliğinin yazılı olarak diğer tarafa 
bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün 
hukuki sonuçlarını haiz   olacağını beyan ve kabul ederler. 
 



 
9.2. KATILIMCI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile 
GLOBALB'ye bildirdiği bilgiler GLOBALB tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. GLOBALB 
bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. 
Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen 
bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle 
saklanmaz, kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde 
iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. KATILIMCI'ya 
ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca GLOBALB tarafından standart 
hizmet ifa ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.   
 
9.3. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların 
kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme 
ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da 
bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, 
savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve 
iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.  
 
Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak 
bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine 
getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep 
durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih 
hakkı doğmuş olacaktır.   
 
9.4. İşbu Sözleşme münferit maddelerinin geçerliliğini kaybetmesi halinde bile geçerliliğini 
koruyacaktır. Böyle bir durumda söz konusu geçersiz madde özüne uygun şekilde 
değiştirilecektir. Ayrıca Sözleşme'nin geri kalan diğer maddeleri de aynı şekilde geçerli olmaya 
devam edecektir. 
 
9.5. İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara 
göre, KATILIMCI’nın veya GLOBALB’nin adresinin bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir. 
 
 
9.6. Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda 
yorumlanacaktır.  Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde İstanbul 
merkez mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. 
 
İşbu Sözleşme KATILIMCI tarafından hizmet bedelinin ödendiği tarihte akdedilmiştir ve ilgili 
tarihte yürürlüğe girmiştir. 
 
 
EK- 1 – Hizmet Satış süreci hakkında 
 
- Programın Erken Kayıt ücreti 2.999 USD'dir. Erken kayıt süreci süreci 1 Nisan 2019’da 
bitecektir. Bu tarihten sonra program ücreti 3.749 USD olacaktır. 



 
- Bu ücret çift kişilik oda içindir. Bir katılımcı tek kişilik bir odada kalmayı tercih ederse; 
Hem erken hem de standart programa kayıt dönemlerinde 500 USD ek ödeme 
istenecektir. 
- ILP Program, vize alınması için garanti vermeyecektir. 
- ABD Vize sahibi olmayan katılımcılar; Vize başvuruları için bir program mektubu (ILP 
Programının detayları dahil) verilecektir. 
- Katılımcıların vize başvurusu reddedilirse; ILP Programı toplam tutarı 99 USD'lik bir kesinti 
ile iade edecektir. (Bu maliyet bankacılık işlem komisyonuna göre düşülecektir.) 
- Program ücretinin ödenmesinden sonra programın toplam ücretinin ödenmesi, ILP 
Programının tam tescili anlamına gelir. 
- Bu mesafe anlaşması, ILP Programının kaydının yerine getirilmesiyle tamamen okunur ve 
kabul edilir. 


