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ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1. Taraflar 

a) bakimevinden.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İdealtepe Mahallesi Ali Rıza Çevik 
Sokak Totu A Blok No: 7 İç Kapı No: 2 Maltepe / İstanbul adresinde mukim Burcu Özge Özergül 
Şahıs Şirketi(“Şirket”) 

b) bakimevinden.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye") 

İşbu Üyelik Sözleşme’sinde Şirket ve Üye ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır. 

2. Sözleşmenin Konusu 

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu Şirket’in sahip olduğu internet sitesi  
bakimevinden.com’dan Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 

3.1. Üye, bakimevinden.com internet sitesine üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bu 
bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle doğabilecek doğrudan ve dolaylı tüm zararlardan 
kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.2. Üye, bakimevinden.com internet sitesine üye olurken belirlemiş olduğu şifrenin kullanma 
hakkının bizzat kendisinde olduğunu; şifrenin başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşılması 
halinde tüm sorumluluğun kendisinde olacağını, başka bir yerde kullandığı kullanıcı adı ve 
şifreyi bakimevinden.com’da, bakimevinden.com’da kullanacağı şifreyi de başka bir yerde 
kullanmayacağını, aksine bir davranışla aynı kullanıcı adı ve şifreyi kullanması nedeniyle 
ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kendisininin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt 
eder. 

3.3. Üye, bakimevinden.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka 
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının 
fikri mülkiyet haklarına, kişilik haklarına tecavüz edecek şekilde ya da kişisel verileri ifşa 
edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya 
zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

3.4. bakimevinden.com internet sitesinin yazılım ve tasarımına ilişkin fikri mülkiyet hakları 
Şirket’in veya Şirket’in kullanım haklarını usulünce devraldığı kişilerin mülkiyetinde olup, 
Üye, siteye üye olmakla bu hakları sahip olmaz. Üye, gerek Şirket’in gerekse de içerikte yer 
alan unsurlara ilişkin diğer kişilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat ile 
korunan fikri mülkiyet haklarına saygı göstereceğini ve açıkça izin verilenler dışında başka 
bir amaçla kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.5. Şirket tarafından bakimevinden.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine 
yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet 
servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede 
bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet 
sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler doğrudan veya çerezler ya da benzer teknolojiler ile 
toplanabilir.  
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3.6. bakimevinden.com internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış 
olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Üye bakimevinden.com internet 
sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların 
doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

3.7. Şirket, gerektiği takdirde sitenin içeriğini ve sunulan hizmetlere ilişkin - ücret de dahil 
olmak üzere - bilgileri değiştirme, sağlanan hizmetleri askıya alma ya da sona erdirme 
hakkını saklı tutar. 

3.8. Üye, üyelik kapsamındaki tüm faaliyetlerinde ilgili kişilerin kişisel verilerini 6698 sy. 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile kendisi 
tarafından toplanacağını ve bu verilerin işlenmesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisine 
ait olduğunu, bakimevinden.com tarafından kendisine aktarılan verileri ise aktarım amacı 
dışında kullanmayacağını ve bu kişilere Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında izin almadan herhangi bir ticari elektronik iletişim 
faaliyeti içerisine girmeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
4. Sözleşmenin Feshi 

İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine 
kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket Üye’nin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi 
durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

5. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

Şirket, sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. 
Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek 
Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu 
değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

6. Delil Sözleşmesi 

Taraflar, işbu Sözleşme sebebiyle aralarında doğacak her türlü uyuşmazlıkta Taraflar’ın ticari 
defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

7. Uyuşmazlıkların Çözümü 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın 
çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

8. Yürürlük 

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve 
üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin 
İnternet Sitesi’ne üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 
 


