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              YURT İÇİ-YURTDI ŞI KONAKLAMA VE PAKET TUR SATI Ş SÖZLEŞMESİ 
 

MADDE 1- TARAFLAR:  İşbu Yurt İçi ve Yurt Dışı Paket Tur Sözleşmesi, bir tarafta, 
aşağıda bilgileri yer alan “CLUB MED” tescilli markasın ı kullanmaya yetkili, Abdi Ipekçi 
Caddesi No:5/3 Arzu Apt 34371 Nişantaşı İSTANBUL adresinde kain Akdeniz Turistik 
Tesisler A.Ş. (“Seyahat Acentesi”) ticaret unvanlı şirket ve diğer tarafta aşağıda bilgileri yer 
alan Tüketici arasında (Birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.) yurt içi ve yurt dı şı paket 
turlarına ili şkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.  
 
MADDE 2- KONU:  İşbu sözleşme, gerek 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunun gerekse bu Kanuna istinaden düzenlenmiş olan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin hükümleri uyarınca yurt içi ve yurt dı şı paket 
turlarında Tarafların kar şılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 
akdedilmiştir.  
 
MADDE 3- PAKET TURA İLİŞKİN BİLGİLER:  Tüketicinin rezervasyon yaptırmak 
suretiyle katılacağını taahhüt etmiş olduğu paket turun hareket-dönüş tarihi ve saatleri ile 
paket turun süresi, paket tur sırasındaki duraklama yerleri ve nakil bağlantıları dâhil paket 
turun güzergâhı, ulaşım araçlarının cinsi, konaklama yeri ve sınıfı, bunların süreleri, fiyatı, 
ödeme şekli (peşin, kredi kartı vs) i şbu Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden ekli 
Rezervasyon fişinde ve kredi kartından para çekme formunda (EK) belirtilmektedir.  
 
MADDE 4- ÜCRET, ÖDEME ŞEKL İ, KUR RİSKLERİ: Paket tur ücreti ve ödeme şekli ekli 
Rezervasyon fişinde ve kredi kartından para çekme formunda Türk Lirası olarak yer 
almaktadır. Tüketici, ödeme şeklini, kendisine sunulan ödeme seçenekleri arasından kendi 
hür iradesiyle sözleşme serbestîsi ilkesi çerçevesinde tercih etmektedir. 
 
Fiyatlar yayınlanma sırasında bilinen Euro maaliyetleri üzerinden, fiyatlandırmanın 
yapıldığı tarihteki döviz kurları baz alınarak TL olarak he saplanmıştır. Kontrat imza ve ön 
ödemesi yapılmamış rezervasyonlar için Kur farkı do ğması halinde ve olağan hayat akışında 
döviz kuru hareketlerinin gerek Seyahat Acentesi gerekse Tüketici aleyhine gelişmesinin 
ihtimal dâhilinde bulundu ğuna ilişkin olarak, Seyahat Acentesi tarafından bilgilendirildi ğini 
ve Seyahat Acentasının ön ödemesi gerçekleştirilmemi ş rezervasyonlar için fiyat değiştirme 
hakkının saklı bulunduğunu kabul ettiğini, işbu sözleşme tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlılık 
(ahde vefa) ilkesi çerçevesinde beyan ve taahhüt etmektedir.  
 
Tüketici tarafından yaptırılan ön rezervasyonlar (opsiyon) Tüketiciye verilen opsiyon 
tarihine kadar geçerli olup, ödemesi gerçekleşmediği taktirde bu tarihte kendili ğinden düşer. 
Ön rezervasyonun kesin rezervasyona dönüşebilmesi için genel tutarın en az %25’inin nakit, 
kredi kartı veya banka havalesi ile yapılması gerekir. Son opsiyon tarihinden sonra 
yapılacak ödemeler konaklama tesislerinde yer olduğu sürece ve güncel teklif üzerinden 
yenilenir, aksi halde Tüketici, Seyahat Acentesinden herhangi bir hak talep edilemez. 
 
Tespit edilen ve rezervasyonu kesinleşen tarihler öncesinde yapılan girişlerden ücret 
alınacağı gibi geçerli sebep olmadan konaklama tesisini daha önce terk etme halinde de ücret 
iadesi yapılamaz. Aynı şekilde başlamış bir haftanın içindeki giri ş ve çıkışlar için herhangi 
bir iade söz konusu değildir. 
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Kesin rezervasyon anında Tüketiciye sunulan oda tipi, konaklamada Tüketiciye verilmesi 
garanti edilen oda tipi olup önceden ödenen para karşılığıdır. Rezervasyon anında 
Tüketiciye herhangi bir şekilde oda numarası ile rezervasyon yapılmayacağı gibi herhangi 
bir taahhütte de bulunulamaz. Tüketici tarafından ödenilen para karşılığındaki oda tipine 
uygun olarak, oda konaklama tesisinde bulunan resepsiyon servisi tarafından tahsis edilir. 
Uçaksız konaklamalarda odalar 15:00’de teslim edilir ve 10:00 itibariyle boşaltılır. Uçaklı 
paket turlarda ise oda giriş ve çıkış saatleri resepsiyon sorumlusu tarafından uçak saatlerine 
ve tesis doluluk durumuna göre değerlendirilir ancak bu bir garanti anlamı ta şımaz.  
 
Kesin rezervasyon sonunda, Tüketiciye taahhüt edilen hizmetlerin kapsamı Seyahat 
Acentesinin broşüründe yer alan tanımlar ve hizmetler ile sınırlıdır. Her türlü promosyon 
satışları sor-sat bazında olup, kontenjanlarla sınırlıdır son dakika fırsatları önceden teyit 
edilmiş rezervasyonlara uygulanamaz. 
 
Kesin rezervasyonun yapılması için toplam tutarın %25’inin ve konaklama tarihinden 21 
gün önce ise kalan bakiyenin tamamen ödenmesi gerekir. Ödeme tamamen gerçekleşmeden 
konaklama tesisine giriş yapılmaz. Rezervasyonun yetkili acenteler vasıtası ile yapılmış 
olması halinde, gerekli konaklama veya yolculuk belgelerinin yine aynı temsilci acenteden 
alınması gerekir. 
 
MADDE 5- FİYAT DEĞİŞİKL İKLER İ: Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden ve 
kredi kartından para çekme formunda (EK) ile Rezervasyon fişinde  öngörülen fiyat ve 
koşullar değiştirilemez. Ancak, Seyahat Acentesi, üçüncü şahıslaran kaynaklı olan liman ve 
havaalanına iniş vergilerinden fiyat değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.  
 
MADDE 6– ÇOCUK FİYAT İNDİRİMLER İ: Çocuk ve genç indirimleri Tüketicinin kimlik 
fotokopilerini rezervasyon esnasında Seyahat Acentesine ibraz etmesi şartıyla 
uygulanacaktır. Tüketicinin çocuk veya genç misafirlerin yaşıyla ilgili olarak yanlı ş ve/veya 
yanıltıcı bilgi vermesi ve somut durumda indirim şartının gerçekleşmediğinin sonradan 
anlaşılması halinde, söz konusu misafir için yapılan indirim tutarı ve bu sebeple Seyahat 
Acentesinin bir zarara uğraması halinde zarar miktarı Tüketici tarafından Seyahat 
Acentesine ödenecektir. 
  
MADDE 7-SİGORTA: İşbu paket tur sözleşmesine ilişkin olarak Tüketici seyahat iptaline; 
kaza, hastalık, ölüm vb hallerde sağlık, tıbbi yardım giderlerine ve hizmetlerine; bagaj kaybı 
ve hasarına karşı yurt içi ve yurt dı şı seyahat sigortası ve zorunlu paket tur sigortası 
poliçelerinde belirtilen teminatlar kapsamında sigortalanmış olup sigorta poliçeleri şartları 
www.clubmed.com.tr sitesinde yer almaktadır. 
Seyahat acentesi Tüketicinin sigorta şirketince poliçelerle belirtilen şartları sağlamaması 
nedeniyle teminat dışında kalan zararlarını tazmin etmek zorunluluğunda değildir.  
Seyahat Iptal ve Sağlik Sigorta Poliçelerinizin düzenlenebilmesi için rezervasyon 
yaptırdığınız kişilerin isim, soyad, doğum tarihi ve TC Kimlik numaralarının eksiksiz ve 
okunaklı olarak tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Eksik ve/veya yanlış bildirimlerinizde 
poliçelerinizin düzenlenemeyecek olup tüm sorumluluk Tüketiciye aittir.  
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MADDE 8- TÜKET İCİNİN SÖZLEŞMEY İ FESHETMESİ: İşbu Sözleşmenin Tüketici 
tarafından tek taraflı olarak feshedilmek istenmesi halinde, Seyahat Acentesi tarafından, 
ulaşımın dâhil olduğu paketlerde ulaşım ve taşıma ücreti kesintilerine ek olarak, aşağıdaki 
iptal kesintileri yapılacaktır: 
 
(i) Yalnız Konaklama ve Ulaşım Dahil  Paket Program İptali:  
Gidiş tarihine 30 gün ve daha fazla bir süre kala yapılan iptallerde toplam tutarın %10’u,  
Gidiş tarihinden 29 – 21 gün önce yapılan iptallerde toplam tutarın %25’i, 
Gidiş tarihinden 20 – 08 gün önce yapılan iptallerde toplam tutarın %50’si, 
Gidiş tarihinden 07 – 03 gün önce iptallerde toplam tutarın toplam tutarın %80’i, 
Gidiş tarihinden 03 günden az bir süre kala yapılan iptallerde toplam tutarın %100’ü,  
Gidiş tarihinden sonra yapılan iptallerde toplam tutarın %100’ü iptal kesintisi olarak alınır. 
 
(ii) Erken Rezervasyon İndirimli Yalnız Konaklama ve Ulaşım Dahil  Paket Program İptali:   
Gidiş tarihine 30 gün ve daha fazla bir süre kala yapılan iptallerde toplam tutarın %15’i,  
Gidiş tarihinden 29 – 21 gün önce yapılan iptallerde toplam tutarın %25’i, 
Gidiş tarihinden 20 – 08 gün önce yapılan iptallerde toplam tutarın %50’si, 
Gidiş tarihinden 07 – 03 gün önce iptallerde toplam tutarın toplam tutarın %80’i, 
Gidiş tarihinden 03 günden az bir süre kala yapılan iptallerde toplam tutarın %100’ü,  
Gidiş tarihinden sonra yapılan iptallerde toplam tutarın %100’ü iptal kesintisi olarak alınır. 
 
(iii)Rezarvasyon  tarih, tesis, isim, ulaşım saat değişiklikleri:  
Gidiş tarihinden 07 gün öncesine kadar yapılan her türlü rezarvasyon değişikli ğinde kişibaşı 
%10 dosya değişiklik kesintisi yenilenen dosya bedel farkına ek olarak ayrıca alınır.  
Erken Rezervasyon İndirimi içeren dosyalarda bu oran %15 dir. 
07 günden az süre kalan rezarvasyon değişikliklerinde (ii) maddesinde belirtilen iptal 
şartları devreye girer.  
Her bir uçuş saati değişikliklerinden uçak bileti sınıf farkına ek olarak k işibaşı 100 TL alınır. 
Erken Rezervasyon İndirimli dosyanın iptal olması halinde yeni dosyada Erken Rezervasyon 
İndirimi uygulama garantisi bulunmamaktadır . 
İptal ve değişiklik kesintilerine ili şkin olarak Tüketici 7. maddede belirtildiği şekilde 
sigortalanmış olup sigorta şirketince aranan koşulları sağlaması halinde sigortadan 
yararlanabilecektir. 
 
MADDE 9 – SEYAHAT ACENTESİNİN SÖZLEŞMEY İ FESHETMESİ: Seyahat 
Acentesinin sözleşmeyi feshetmesi halinde Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul Ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesi uygulanacaktır.  
 
MADDE 10 – SORUMLULUK: Sözleşmeye taraf Seyahat Acentesi sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç 
ya da gereği gibi ifa edilmemesi tüketicinin kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, 
Seyahat Acentesi sorumlu tutulamaz. 
Paket tur sırasında, Seyahat Acentesinin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan 
hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması 
durumunda; Seyahat Acentesi, paket turun devam etmesi için tüketiciye ilave maliyet 
getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler yapar. 
 
MADDE 11 – TAŞIMA: İlan edilen paket turlarda taşımacılık, ilgili ta şıma şirketlerinin 
program ve saatlerine göre yapılmıştır. İlgili ta şıma şirketleri tarafından ula şım 
programlarında yapılacak değişiklikler, aynı şekilde paket turları etkileyecektir. Seyahat 
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Acentesi, taşıma şirketlerinin ula şım programlarında yapacağı değişiklikler (uçak 
seferlerinin hiç yapılmaması veya geç yapılması), yolculuk süresince meydana gelebilecek 
kaza, gecikme, hasar, eşya kaybı, zarar veya ziyan nedeniyle sorumlu tutulmayacaktır. Uçak 
taşımacılığının da dâhil olduğu rezervasyonlarda, uçak saatlerinde Tüketici tarafından 
yapılacak herhangi bir değişiklik halinde transferlerden Seyahat Acentesi sorumlu 
olmayacak ve transfer ücreti Tüketiciye iade edilmeyecektir. Taşıma esnasında meydana 
gelebilecek bagaj kayıpları nedeniyle, Seyahat Acentesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, 
bagaj kaybı Tüketici için bir fesih sebebi ve/veya bedel iadesi hakkı oluşturmaz. Ancak bagaj 
kaybı halinde Tüketici sigorta şirketinin aradı ğı koşulları sağlaması halinde 7. maddede 
belirtilen sigortadan yararlanabilecektir.  
 
MADDE 12- VİZE ve KONSOLOSLUK İŞLEMLER İ: Türk vatandaşlarına vize uygulayan 
ülkelere yapılacak paket turlarda, söz konusu ülkelerce talep edilen sayıda belgeler, 
fotoğraflar ve pasaportlar ve tüm vize işlemleri için gerekli masraflar tur tarihinden en geç 
21 iş günü önce Tüketici tarafından Seyahat Acentesine verilecektir. Süreye uyulmaması 
halinde Seyahat Acentesi doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır. Vize ve 
konsolosluk işlemlerinin ücretlerinde hareket tarihine kadar olabilecek artışlar Tüketiciye 
ayrıca yansıtılacaktır. Tüketicilerin paket tur har eket tarihinden itibaren en az altı aylık 
geçerli pasaportunun olması zorunludur.Seyahat Acentesi, vize işlemleri sırasında evrak 
eksikliği ve/veya konsoloslukların Tüketiciyle yüz yüze görüşme talebi durumunda 
doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır. Vizenin ilgili konsolosluk tarafından 
verilmemesi ve Tüketicinin vize işlemlerindeki herhangi bir aksaklık yüzünden paket tura 
katılamaması hallerinde Seyahat Acentesi sorumlu tutulmayacak olup Tüketici işbu 
sözleşme tahtında ödemekle yükümlü olduğu paket tur ücretini ödeyecektir. Vizenin ilk 
gidilecek ülkenin konsolosluğundan alınamaması, diğer bir konsolosluktan alınması halinde 
ülke giri ş kapısında meydana gelebilecek olumsuzluklardan ve/veya ülkeye girememe 
halinden Seyahat Acentesi sorumlu tutulmayacaktır. Bu şartlarda da Tüketici tarafından 
işbu sözleşme tahtında yapılması gerekli ödemelerin Seyahat Acentesine ödenmesi 
zorunludur. İşbu maddede belirtilen vize ve konsolosluk işlemlerinin Seyahat Acentesi 
tarafından gerçekleştirilmesi Seyahat Acentesi için bir yükümlülük olmayıp, Seyahat 
Acentesi, bu işlemleri ancak Tüketici tarafından talep edilmesi halinde gerçekleştirecektir.  
 
MADDE 13- MÜCBİR SEBEP HALLERİ: Seyahat Acentesi, iç veya dış savaşlar, doğal 
afetler gibi mücbir sebep hallerinde paket tur programını değiştirmek ve iptal etmek hakkını 
saklı tutar. Mücbir sebep hallerinde işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi halinde, Seyahat Acentesi sorumluluk tutulmayacaktır. 
 
MADDE 14. DİĞER KOŞULLAR- KISMI GEÇERS İZL İK: Tüketici ve Seyahat Acentesi, 
işbu sözleşmenin ekinde yer alan rezervasyon fişi ile kredi kartından para çekme formunun 
ve www.clubmed.com.tr sitesinde ilan edilen tatil koşullarıyla ilgili ayrıntıları (spor 
etkinlikleri, yemekler, içecekler vs) içeren “Genel Şartlar” ba şlıklı belgenin ve sigorta 
poliçelerinin işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil etti ğini, bu belgelerde yer alan 
şartlardan haberdar olduklarını ve i şbu sözleşme metninde yer almayan konulara ilişkin 
olarak söz konusu belgelerdeki düzenlemelerin esas alınabileceğini bildiklerini açıkça beyan 
ve kabul ederler.  
İşbu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz veya hükümsüz sayılması halinde 
bu hüküm, geçersiz veya hükümsüz olduğu ölçüde uygulanmayacak ve işbu sözleşmenin 
kapsamı dışında addedilecektir. Ancak bu durum, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerini 
etkilemeyecek ve bunları geçersiz kılmayacaktır. Esaslı hükümlerden herhangi birinin 
geçersiz addedilmesi halinde Taraflar, söz konusu geçersiz hükmü, bu hükmün içerdiği 
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amaca mümkün olduğunca en yakın sonuçları öngören benzer bir hüküm ile ikame etmek 
için azami çabayı göstereceklerdir. 

MADDE 15- YETK İLİ MAHKEME:  İşbu sözleşme 15 maddeden oluşup, kredi kartından 
para çekme yetki formu ile 6 sayfadan ibaret olup,  uygulamasından doğan uyuşmazlıklarda, 
İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  

LÜTFEN BiLGiLERiNiZi EKSiKSiZ DOLDURUP TÜM SAYFALAR I 
İMZALAYARAK       0212 368 0 969      NO’LU FAXA  GER İ GÖNDERİNİZ.  
 
 
 
 
SEYAHAT ACENTES İ TÜKET İCİ 
Akdeniz Turistik Tesisler A.Ş. Adı ve Soyadı 

İmza: 

Tarih :  

İmza 
 

T.C Kimlik no:  

 


