
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

1.Taraflar: 

 

İşbu sözleşme, internet sitesinin sahibi olan Yurtsan Otomotiv Metalurji Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi (Şirket) ile Şirket tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz sağlayarak ve 

sözleşmeyi kabul ederek siteye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile siteye 

giriş yapabilen, web sitesini kullanan ve içerikten yararlanan gerçek kişi (Üye) arasında 

düzenlenmektedir. 

 

2.Sözleşmenin Konusu: 

 

İşbu sözleşmenin konusu Şirket’in sahip olduğu internet sitesi  www.yurtsan.com ‘dan üyenin 

faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 

3.Üyenin Hak ve Yükümlülükleri: 

 

3.1. Üye, siteye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait 

olduğunu aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Şirket’in bu 

nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına 

gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde 

üyeliğinin Şirket tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

 

3.2. Üye, siteyi sadece kişisel amaçla ve Şirket’in verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun 

olarak kullanma hakkına sahiptir. İşbu sözleşme kapsamında üyeden talep edilen bilgiler 

yalnızca üye tarafından değiştirilebilir. Üye, siteye üyeliğini ve işbu sözleşmeden 

kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez. 

 

3.3. Üye, siteden alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, 

internet kullanımına ilişkin kurallara, sitede belirtilen kullanım koşullarına ve işbu sözleşme 

hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve siteye giriş dâhil bütün hizmetlerden yararlanmak, 

ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü içeriğe erişmek dâhil sitede gerçekleştireceği 

bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

3.4. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de söz 

konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya Şirket’e ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan 

taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Şirket’in işbu sözleşmeyi ayrıca bir bildirimde 

bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda 

üyeliğinin son bulacağını ve Şirket’in her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

3.5. Üye, site ile ilgili her türlü öneri ve şikâyeti Şirket’in sitesinde yer alan adreslere 

başvurarak iletebilir. Üyenin, Şirket’ten e-mail almak istememesi ya da üyeliğin iptaline 

ilişkin başvurusu halinde de yine aynı adresler aracılığıyla bildirim yapması mümkündür.  

 

 

 

http://www.yurtsan.com/


4.Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri: 

 

4.1. Şirket, site ve içerik üzerinde hak sahibidir. Sitenin ve/veya içeriğin Şirket tarafından 

sağlanacak koşullar dâhilinde üye tarafından kullanılması, üyeye sitenin hiçbir fikri ve sınai 

mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. 

 

4.2. Şirket, sitenin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve üyenin 

faydalanabileceği hizmetleri Şirket’in uygun gördüğü şekilde, üyenin muvafakati 

aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir.  

 

4.3. Şirket, üyenin siteyi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı 

bilgilerin, kayıtların varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği 

şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, 

yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve 

Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

5.Gizlilik: 

 

5.1.Şirket, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kayıtlı elektronik posta adreslerine 

bilgilendirme mailleri gönderme yetkisine üyelerin, üyelik sözleşmesini onaylamalarıyla 

birlikte sahip olacaktır. 

 

5.2.Şirket, internet sitesinin kullanımı nedeniyle üyeden kredi kartı bilgilerini talep 

etmemektedir. 

 

6. Fesih: 

 

6.1. Şirket dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu sözleşme uyarınca üyeye verdiği 

hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti ve siteyi ve içeriği, 

kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanımını 

tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve üye ile yapılmış 

olan işbu sözleşmeyi sona erdirebilir veya değiştirebilir. 

 

6.2. Üye, sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Şirket gerekli 

müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi 

olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye işbu sözleşmeye aykırı davranması 

halinde, Şirket’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca 

mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin 

edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Şirket tarafından durdurulsa/askıya 

alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve 

fiillerden gerek Şirket’e karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen 

sorumlu olacaktır. 

 

7. Uygulanacak Hukuk: 



İşbu sözleşmenin yorumlanmasında, uygulanmasında ve üye ile Şirket arasında çıkabilecek 

ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. 

 

8. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: 

Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya Şirket tarafından üyeye verilecek hizmetin 

kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri ile İcra 

Müdürlükleri yetkili olacaktır. 

 

9. Yürürlük: 

 

9.1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, 

anladığını, sözleşme koşularına uygun davranacağını ve sözleşmeyi Şirket’in kurduğu sistem 

ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, 

kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum” yazılı 

kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanı Şirket kayıtlarına geçmiş olup, bu 

anda sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş 

sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra 

koşulların geçersiz olduğunu, sözleşmeyi kabul etmediklerini iddia edemezler. 

 

9.2. Üye, sözleşmenin güncel halini her zaman sitede bulabilir ve meydana getirilen 

güncellemeleri okuyabilir. Şirket gerekli görür ise üyenin onayına sunarak, siteden ve Şirket 

tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için üyenin sözleşme şartlarındaki 

değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Üye, 

sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri 

bilmediğini ileri sürerek taraflar arasındaki sözleşme iradesinin son bulduğunu, sözleşmenin 

yürürlükten kalktığını ileri süremez. 

 

 

 

 


