ÜYELİK VE İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı
Sözleşmesi www.66elif66.biz web sitesini kullanılmadan önce okunmalıdır.
Belirtilen

şartların

sizin

için

uygun

olmaması

halinde

lütfen

www.66elif66.biz web sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin
yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.
www.66elif66.biz web sitesini dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini
güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı
sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları
ZK Yazılım Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti ile www.66elif66.biz web sitesine
üye olan Reklam paylaşımcısı ve sosyal medya uzmanları arasında yapılan
sözleşmedir ve www.66elif66.biz web sitesi tüm üyelerine açıktır.
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve
aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
i.

Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun
olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin
siteye kaydedilmesi,

ii.

Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,

iii.

Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin,
kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu
bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak
her türlü zarardan doğrudan kullanıcı/üye sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı,
internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı
adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine
de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir
kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul
etmiş sayılmaktadır.

iv.

Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını
engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya

çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi halinde yukarıda da
belirtildiği gibi bu kişiler hakkında site yönetimi bu kişiler hakkındaki kanuni
hakkını saklı tutar.
Üyeler, Reklam yayınlama ve organizasyon kurma Şartlar ve Koşulları

v.

kendisine teslim edilmiş olduğunu, içeriğini okuyup anladığını, ilgili Şartlar ve
Koşullar’ da ön görülen tüm şartların yürürlükte kalmaya devam edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder. Aşağıdaki maddeler, reklam gösterim teminat
bedeli şirket hesabına yatırarak her reklam seviyesinde minimum 13
maksimum 66 reklam paylaşımı yaparak reklam şartlarını yerine getirme
nedeniyle Şartlar ve Koşullar’ a ek olarak taraflar arasındaki hak ve
yükümlülükleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme’ de hüküm
bulunmayan hallerde Şartlar ve Koşullar uygulanır.,
2. Kullanıcı Sorumlulukları
www.66elif66.biz web sitesine kullanıcı olmakla,

i.

ZK Yazılım Reklam ve

Organizasyon Ltd. Şti ile kullanıcı/üye arasında Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bir iş akdi
bulunmamakta olup, Sözleşme ve eki sayılan belgelerin hiçbir hükmü bu
şekilde yorumlanamaz.
ii.

Kullanıcının/üyenin hak edişten doğan ödemeleri stopaj ayrıldıktan sonra
(vergi mükellefleri hariç) ZK Yazılım Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti.
tarafınca

yapılır.

Vergi

mükelleflerine

ise

fatura

karşılığı

ödemeler

gerçekleştirilir.
iii.

ZK Yazılım Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti’ ne dahil olan bireyler 101 her
seviyede menümüm 13 maksimum 66 reklamı sosyal medya hesabında
paylaşacağınız beyan etmiş olur. Her hangi bir uyuşmazlık halinde şirketin
ödeme yaptığı seviyeden ilk seviyeye kadar ödediği rakamı %80 cezai işlem
uygulanacaktır. Her üye/kullanıcı bu cezai şartı kabul etmiş sayılmaktadır.

3. İçerik ve Kullanım
i.

Web sitesinin tasarımında ve veri tabanını oluşturulmasında kullanılan
yazılımın hakkı www.66elif66.biz web sitesine aittir. Bahsi geçen yazılımın
kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

ii.

www.66elif66.biz web sitesini ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi,
zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile
takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği

genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız
firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu
deneyimi geliştirmek ve www.66elif66.biz web sitesini geliştirmektir.
iii.

www.66elif66.biz web sitesinin kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri
doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede
belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek
www.66elif66.biz web sitesini kullanmaya başlayabilir.

iv.

Üyeler www.66elif66.biz web sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve
Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal
düzenlemeler, Borçlar Yasası, KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile
www.66elif66.biz web sitesi hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü
duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı
kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk
Kullanıcıya aittir.

v.

Üyeler iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.66elif66.biz web
sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının
www.66elif66.biz web sitesinden yararlanması www.66elif66.biz web sitesi
tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

vi.

Üyeler, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.66elif66.biz web sitesini
kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya
da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile
girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve
durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

vii.

Kullanıcı , www.66elif66.biz web sitesinden kopyalanmış veya yazıcı ile
yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

viii.

Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.66elif66.biz web
sitesi üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal
edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul
eder.

ix.

www.66elif66.biz web sitesinden ya da kullanıcının kendisi tarafından
sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı

www.66elif66.biz web sitesine aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir
hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
x.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin
sorumluluğundadır.

xi.

www.66elif66.biz kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal
düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün
bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

xii.

Herhangi bir mücbir sebep ve zorunlu hal olmadıkça, şirket elde ettiği reklam
gelirlerinden elde ettiği kazanımı, üyelerinin yatırdığı teminat bedeli kadar
minimum kazanç verir.

xiii.

Üyeler her seviyede, seviye yükselterek reklam gösterim hakkı satın alırlar.
Toplam 101 seviyede 6666 reklam gösterim hakkına sahip olurlar.

4. Kanun ve Yönetmeliklerin Uygulanması
Kullanıcılar/Üyeler 5187 sayılı basın kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo

i.

televizyon video internet kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve
benzeri yayın araçlarından şirketin itibarini kırabilecek veya şöhretine ya da
servetine zarar verebilecek bir hususta kasten sebep olunamaz ya da bu yolla
asılsız haber yayılamaz. Aksi durumda, ZK Yazılım Reklam ve Organizasyon
Ltd. Şti tarafınca Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, TCK ve sair ilgili
yönetmelik ve mevzuat uyarınca hukuki işlem yapılır.
ii.

ZK Yazılım ve Reklam ve organizasyonuna dahil olan bireylerin Sözleşme
kapsamında vereceği hizmetler sırasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, üçüncü kişilerden edineceği her türlü
kişisel veri bakımından veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatını haiz olacağını,
bu çerçevede Kanun uyarınca elde edeceği kişisel verilerin korunması ve
işlenmesi bakımından her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluğun kendisine ait
olacağını; gerekli bilgilendirmeyi yapacağını beyan eder. Her üye, kişisel
verilerinin kendi izin ve rızalarının çerçevesince kullanılabileceğini bilmektedir.
Üyeler kendilerine gönderilen “açık rıza” metinlerini bilgilendirilerek imzalar.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı/üye, söz konusu üyelik sözleşmesini onaylayarak, iş bu sözleşme
şartlarına uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, süresi sona ermesi ile veya
işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir
uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Sözleşme Süresi
İş Bu sözleşme üyenin/kullanıcının kayıt olduğu tarihten itibaren bir yıl geçerlidir. 1
yıl geçmekle sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelmektedir.
7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde
Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
8. Tebligat Adresleri
Kullanıcı/üyelerin

üyelik sözleşmesi ile birlikte

ZK

Yazılım

Reklam

Organizasyon Ltd.Şti’ne bildirdikleri adresleri yasal tebligat adresleri olacaktır.

ve

