
İptal ve İade Politikası 

GENEL 

Kullanmakta olduğunuz yanarada.com isimli web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş 

verilebilmesi için, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul 

etmeniz gerekmektedir. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 

(RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir. 

 

hecha.com.tr üzerinden satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile 

şirketimiz tarafından, alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.  

hecha.com.tr üzerinden satın aldığınız ürün/ürünleri teslim almadan önce muayene etmeniz ve 

ambalajı yırtılmış, kırık vb. Hasarlı ürünleri teslim almamanız gerekmektedir. Ürünün 

tarafınızca teslim alınmasıyla, teslim anında hasarsız olduğu kabul edilmiş sayılacak ve bu 

kapsamda cayma hakkı kullanılamayacaktır.   

hecha.com.tr üzerinden şirketimiz ile imzalamış olduğunuz mesafeli satış sözleşmesinde ve 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da gösterilen “cayma hakkı kullanılamayacak 

ürünler” kapsamında yer almayan ürünler dışındaki siparişleriniz için, ürünün teslim alındığı 

tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart 

ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.  

Herhangi bir sebeple cayma hakkının kullanılması halinde, ürünü kullanmaksızın ve 

faturasıyla, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve iptal ve iade politikasına uygun olacak şekilde 

şirketimize teslim edecektir. 

Cayma Hakkının Kullanılması Halinde, 

Teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade 

ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. 

Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde 

tamamlanamayacaktır.) 

Cayma Bildirimi Formu, (Cayma Bildirimi Formu’na bu linkten ulaşabilirsiniz.) eksiksiz 

olarak doldurulup imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi 

gerekmektedir. 

İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve 

hasarsız olarak, ürün tarafınıza teslim edilirken paketlendiği şekilde ve orijinal kutusunda 

teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün yanlış paketlenmesi sebebiyle ürünün taşıma esnasında 

hasarlanması sebebiyle iadeyi kabul etmeme hakkımız saklıdır. 
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