E-Aydınlık Abonelik Sözleşmesi
1) Abonelik bedelini Paypal aracılığı ile kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi
ile ödeyebilirsiniz. Siparişiniz, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin
yapıldığı ya da havalenin hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz an işleme alınır. Bir
hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.
2) Aydınlık Gazetesi için e-abonelik siparişiniz verildiği andan itibaren başlar ve o günün
gazetesini çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz.
3) İşbu abonelik sadece dijital ve internet ortamında geçerli bir aboneliktir. Aboneye ayrıca
yazılı gazete gönderilmez.
4) Aydınlık Gazetesi, yılda 365 gün olarak yayınlanmaktadır ve abone ödemesini 1 aylık ve
/ veya 1 yıllık olarak yapabilir. Abone dilediği takdirde aboneliğini tekrar uzatabilir.
Tarafımızda otomatik uzatma yapılmaz.
5) Adres ve üyelik bilgilerinizi internet sitemizden güncelleyebilirsiniz. Abonenin
bilgilerinin güncel olması zorunludur.
6) Abone olduğunuza ve ödemeniz teyit edildiğinde sadece abonenin kullanımı için özel bir
kullanıcı adı ve şifresi verilecektir. İş bu şifre aboneye özeldir ve başkası ile paylaşımının
tespit edilmesi durumunda kullanıcı adı ve şifresi devre dışı bırakılacaktır.
7) Ödemenize dair faturanız, fatura adresinize postalanacaktır.
8) Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Aydınlık Gazetesi
sorumlu değildir.
9) Aydınlık Gazetesi iade/iptal işlemlerinde Tüketiciyi Koruma Kanunu çerçevesinde
hareket etmektedir. Buna göre süreli yayın aboneliğinizi, yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 30 gün içerisinde iptal ettirebilirsiniz. Aboneliğinize son verme isteğiniz; yazılı
bildiriminizin bize ulaştığı tarihten itibaren 1 hafta içinde yürürlüğe girer. İptalinize
istinaden, ödediğiniz toplam abonelik bedelinin kaç sayıyı kapsadığı göz önüne alınarak
her bir sayının abonelik birim fiyatı hesaplanır, aldığınız sayıların toplam fiyatı, abonelik
ödemenizden düşülür. Geri kalan para size iade edilir.
10) Abonelik talebinizi onaylamanızla beraber aboneliğin yürürlüğe girdiği tarihte var
olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla
taraflardan birinin ya da her ikisinin de yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya
da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini

imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat
hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette
arıza...) 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 hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek
taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.
11) Aydınlık Gazetesi (Anadolu Gazetecilik) herhangi bir finansal bilginizi ve/veya kredi
kartı bilgilerinizi sistemde kayıtlı olarak tutmamaktadır. Abonelik bilgileri üçüncü
şahıslarla paylaşılmaz.
12) Ödeme ile ilgili ihtilaflarda ilgili POS hizmetini sağlayan bankanın ve/veya PAYPAL
sisteminin kayıtları esas alınır.
13) Aydınlık Gazetesi’nden internet veya telefon aracılığıyla alışveriş yapan kişi yukarıdaki
tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.
14) İşbu sözleşmedeki maddeler abone tarafından imzalandıktan sonra iki tarafça kabul
edilmiş sayılır.
15) Bu sözleşmedeki ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

