Tüketiciler için Hizmet Koşulları ve Cayma
Politikası
Okunamayacak kadar küçük basılmış bölüm olmadan bile yapamayız. İşbu web sitesinde, Webme Kitini ve
Webme GmbH tarafından sağlanan diğer hizmetleri - Webme GmbH arasındaki sözleşme ilişkisini yöneten
Hizmet Kullanım Şartları'nı ("HKŞ" olarak da bilinir) kullanma kurallarını ve Webme GmbH'nin hizmetlerini
kullanan gerçek ve tüzel kişileri (aşağıda "Kullanıcılar" olarak adlandırılır) bulabileceksiniz.
HKŞ'nin güncel sürümünü her zaman bu adreste bulabilirsiniz. https://www.bedava-sitem.com/tr/Kullanim-Sartlarive-Kosullari.php.
Yazıcı dostu bir sürüm için lütfen buraya tıklayın: https://www.bedava-sitem.com/tr/docs/Kullanim-Sartlari-veKosullari.pdf

1. Beyanlar
Webme GmbH's Website Kit, kullanıcıların önceden herhangi bir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan, kendi
web sayfalarını ücretsiz olarak oluşturmalarına yardımcı olur. Profesyonel tasarımlar ve ziyaretçi defteri ve
ziyaretçi sayacı gibi bir dizi ek özellik zaten eklenmiştir ve Web Sitesi Seti Kullanıcılarına kendi kısa alan adları
sağlanacaktır.
Ücretsiz Web Sitesi Kitine ek olarak, birtakım ücretli Premium Servisler (bundan sonra "Premium Servisler" olarak
anılacaktır) mevcuttur. Bunlar arasında örneğin kendi ikinci seviye alan adının (www.yourname.de) veya ek web
alanının kaydı yer alır. Bununla birlikte, Web Sitesi Seti temel olarak bu Premium Servislerden bağımsız ve
ücretsiz olarak kullanılabilir.
Genel Müdür Benjamin Lochmann tarafından temsil edilen Webme GmbH (aşağıda "Webme" olarak anılacaktır),
Adres, Rednitzstrasse 18, 90449 Nürnberg / ALMANYA; Lütfen iletişim bilgileri ve ticari sicil bilgileri gibi daha
fazla bilgiyi baskımızda bulabilirsiniz.

2. Kapsam
a.

Bu HKŞ Webme tarafından sağlanan hizmetler için geçerlidir.

b.

Ayrıca, anlaşmanın konusu bir alan adı ise, ilgili alan adı tescil ettiren kuruluşun yürürlükteki Hüküm ve
Koşulları geçerli olacaktır.

c.

Webme, hiçbir zaman, bu HKŞ ile ilgili herhangi bir sözleşmeyi veya bu HKŞ’den sapan, Kullanıcı’nın metin
biçiminde açıkça onayladığı durumlar dışında, geçersiz sayılacak olan hüküm ve koşullarını kabul
etmeyecektir. Bu hususlar ayrıca, metin formu gerekliliğinden feragat için de geçerlidir.

d.

Webme, Kullanıcının ayrı hizmet şartlarını kabul etmesini gerektirebilecek araçlar veya yazılımlar (bilgisayar
tabanlı bir editör gibi) sağlayabilir. Bu durumda, Webme kullanıcıyı bu gereksinimin açıkça anlaşılabilir bir
şekilde uyarır.

e.

Kullanıcının Webme ile yapılan bir anlaşmanın sonlandırılması için yasal bir talebi yoktur.

f.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamadanda anlaşılacağı gibi, Webme'ye kaydolmak için temel gereksinim asgari
yaş sınırı 16'dır. Bundan başka, gelecekteki Kullanıcı, bu HKŞ ve Webme Gizlilik Politikası'nın 12. Maddesi
uyarınca toplanan, işlenen ve saklanan kişisel verilerinin sonuçlarını anlamak için gerekli olgunluğa ve
zihinsel kabiliyete sahip olmalıdır.

g.

Abone olarak Kullanıcı, Webme, Türk Medeni Kanunu’na da uygun şekilde16 yaşına ulaştığını ve kişisel
verilerinin toplanması, işlenmesi ve depolanmasının sonuçlarının yeterince farkında olduğunu taahhüt eder.
Reşit olmayan kullanıcılar, yasal vasileri (genellikle ebeveynleri) tarafından verilen web servislerinin kullanımı
için uygun bir gerekmektedir.

3. Tüketiciler İçin Çekilme Hakkı
Bu HKŞ ve çekilme politikası anlamında bir tüketici, ağırlıklı olarak ticaretinin, işinin veya mesleğinin dışında kalan
amaçlarla yasal bir işleme giren her gerçek kişi anlamına gelir.

Çekilme Hakkı
Herhangi bir sebep göstermeksizin 14 gün içinde işbu sözleşmeden cayma hakkınız vardır.
Cayma süresi, sözleşmenin imzalandığı günden 14 gün sonra sona erecektir. Cayma hakkını kullanmak için, işbu
sözleşmeden çekilme kararınızı kesin net şekildeki bir açıklama (örneğin posta, faks veya e-posta ile gönderilen
bir mektup) ile bize (webme GmbH, Rednitzstrasse 18, 90449 Nürnberg / ALMANYA, destek bedava-sitem.com,
telefon: 0049 180 5 333 88 3 (telefon ücreti: Alman sabit hattan dakika başına 0,14 Avro ve Alman cep
telefonlarından maksimum 0,42 Avro; diğer arama ücretleri servis sağlayıcısına veya mobil şebekeye bağlı olarak
değişebilir; sağlayıcıları tarafından uluslararası aramalar için ücretlendirilir), faks: 0049 911 56922541) bildirmeniz
gerekir. Ekteki örnek çekilme formunu kullanabilirsiniz, ancak form şeklinde ihbar zorunlu değildir.
Cayma son tarihini karşılamak için, cayma süresi sona ermeden önce cayma hakkını kullanma konusundaki
iletişiminizi göndermeniz yeterlidir.

Caymanın etkileri
İşbu sözleşmeden vazgeçtiğiniz takdirde, teslimat bedelleri dahil olmak üzere (tarafımızca sunulan en düşük
standart teslimat türü dışında bir teslimat türünü seçtiğinizden kaynaklanan ek maliyetler hariç) sizden alınan tüm
ödemeleri fazla gecikmeden ve herhangi bir durumda, işbu sözleşmeden cayma kararınız hakkında
bilgilendirildiğimiz günden en geç 14 gün sonra size geri ödeyeceğiz. Aksini açıkça kabul etmediğiniz sürece, bu
tür geri ödemeleri ilk işlem için kullandığınız ödeme yöntemlerini kullanarak gerçekleştiririz; Her halükarda böyle
bir geri ödemenin bir sonucu olarak herhangi bir ücret talep etmeyeceksiniz.
Çekilme işlemi sırasında hizmetlerin performansına başlamak isterseniz, işbu sözleşmenin kapsamı ile
karşılaştırmalı olarak bize işbu sözleşmeden ayrıldığınızı bildirinceye kadar, sağlanan hizmetler ile orantılı olan bir
tutarı ödeyeceksiniz.

Örnek Cayma Formu
Yalnızca sözleşmeden çekilmek istiyorsanız işbu formu doldurup geri gönderin)
- Alıcı (webme GmbH, Rednitzstrasse 18, 90449 Nürnberg / ALMANYA, destek
911 56922541)

bedava-sitem.com, faks: 0049

- Ben/Biz (*) aşağıdaki hizmeti sağlamak (*)/için aşağıdaki malların Ben/Biz (*) satış sözleşmesinden çekildiğimi/zi
bildiririz,
- Sipariş verildi (*)/ alındı(*),
- Tüketicinin/tüketicilerin adı,
- Tüketicinin/tüketicilerin adresi:
- Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca işbu form kağıdı üzerine bildirilirse),
- Tarih
___________
(*) Uygun şekilde silin.

4. Webme tarafından sağlanan hizmetler: Website Kit
a.

Webme'nin Website Kit'i kayıtlı Kullanıcılara ücretsiz olarak ve önceden programlama bilgisine ihtiyaç
duymadan kendi web sayfalarını oluşturmalarında yardımcı olur. Bir Website Kit Kullanıcısı olarak, kendi kısa
alan adınızla birlikte size sunulacaktır.

b.

Website Kit ile sağlanan hizmetlerin tam kapsamı hakkında, Hizmet Açıklaması'nın geçerli sürümünden,
istediğiniz zaman geçerli olduğu gibi, https://www.bedava-sitem.com/Premium/PackageSelection/ adresinde
bulabilirsiniz.

c.

Webme, aşağıdaki nedenlerle işlevleri genişletme, değiştirme veya sınırlama hakkını saklı tutar:

o

Değişiklikler sadece kullanıcılar için faydalıysa;

o

Değişiklikler hizmetleri geçerli yasaya göre uyarlarsa, özellikle de yasal durum değişirse;

o

Değişiklikler zorlayıcı yasal veya düzenleyici hükümlere uymaya hizmet ederse;

o

Mevcut güvenlik boşluklarını kapatmak için ilgili değişiklik yapılması zorunludur;

o

d.

Değişiklikler tamamen teknik veya prosedürel nitelikte ise, kullanıcı için önemli bir etkisi yoktur. Mevcut
özellikler üzerinde sadece önemsiz bir etkiye sahip olan değişiklikler, işbu HKŞ sınırları dahilinde
anlaşıldığı gibi "Hizmetteki Değişiklikleri" temsil etmemektedir. Bu, özellikle tamamen optik türdeki
değişiklikler ve işlevlerin düzenlenmesindeki değişiklikler için geçerlidir.

Webmes kullanımı, önceden alınmış Website Kit aboneliği gerektirir. Aboneliğinizi göndermek, Website Kit'in
kullanımına ilişkin bir sözleşmenin imzalanması için Webme'ye sözleşme teklifinizi oluşturur. Webme
aboneliğinizi onayladığında, sizinle Webme arasında bir anlaşma yürürlüğe girer.

5. Webme tarafından sağlanan hizmetler: Premium Servisler
a.

Bireysel ücretli Premium Hizmetlerin kapsamı, aboneliğinizin geçerli olduğu tarihte geçerli olan Hizmet
Açıklaması'nın geçerli sürümünde açıklanmıştır. (https://www.bedavasitem.com/Premium/PackageSelection/).

b.

Kullanıcı, ilgili "yükseltme" düğmesini tıklatarak Webme tarafından sunulan hizmet yelpazesinden bir Premium
Hizmet seçebilir. Siparişi tamamlamak için kullanıcının kişisel ve adres bilgileri sağlaması ve "ileri" düğmesini
tıkladıktan sonra ödemeyi yapmak ve "şimdi satın al" düğmesini tıklayarak siparişi tamamlamak zorundadır.
Siparişi tamamlamadan önce, Müşteri "geri" düğmesine tıklayarak ayrıntıları istediği zaman görüntüleme ve
değiştirme seçeneğine sahip olacaktır. Bireysel premium hizmetler (örneğin, SEO hizmetleri) ayrıca "şimdi
satın al" düğmesiyle ayrı olarak rezerve edilebilir.

c.

Üst düzey alanlar (".com" veya ".tr" gibi), alan adlarının ve alanla ilgili ihtilafları yöneten farklı kuralların tescili
ve yönetimi için farklı şart ve koşullara sahip farklı kuruluşlar tarafından yönetilir. Bir sözleşmenin konusu bir
etki alanıysa ve kapsamı ise ilgili kayıt kuruluşunun ilgili hüküm ve koşulları geçerli olacaktır. Bir alanın tescili
ile ilgili sözleşmeye dayalı ilişki doğrudan Kullanıcı ile ilgili kuruluş veya kayıt şirketi arasında kurulur. Alan
kaydı veya alan hizmeti Webme ile ilgili olarak, yalnızca Kullanıcı ile ilgili kuruluş veya kayıt şirketi arasında
arabulucu görevi görür. Webme alan adlarının tahsisi üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir ve Kullanıcı adına
uygulanan alanların fiili olarak tahsisi ve/veya üçüncü taraf haklarından bağımsız olan ve/veya bu alanların
kalıcı olarak bulunabilmesi için herhangi bir sorumluluk kabul edilemez. Webme, herhangi bir zamanda ve
önceden haber vermeksizin, kayıt sahibini, her durumda Kullanıcı tarafından kabul edilmesi makul olarak
beklenebileceği ölçüde değiştirebilir.

d.

Webme Kullanıcıya, siparişin tüm ayrıntılarını belirtilen e-posta adresine içeren bir sipariş onayı gönderir.
Sipariş teyidinde, Kullanıcı vaz geçme politikası dahil olmak üzere HKŞ'nin bir kopyasını alacaktır. Webme
sözleşmenin metnini saklarken, Webme internette kullanıma sunmaz.

6. Kullanıcı Haklarının Verilmesi
a.

Webme Kullanıcıya Webme ve/veya üçüncü şahısların sınai mülkiyet haklarına tabi olan araçlar, programlar,
kodlar veya komut dosyaları sağlayabilir. Webme Kullanıcıya, sözleşmeye dayalı ilişkinin süresi boyunca
üçüncü şahıslara verilemeyen münhasır ve kalıcı olmayan bir lisans verir.

b.

Türk Mevzuatında Fikri Sınai haklara ilişkin olan düzenlemeler paralelinde, Kullanıcının bu tür araçlar,
programlar, kodlar veya komutlar gibi insan tarafından okunabilir bir şekilde parçalarına ayırması veya başka
şekilde azaltmasına izin verilmez veya bunları sözleşmeyle kabul edilenler dışında başka amaçlar için
kullanamaz. Başka herhangi bir kullanım, en azından metin formunda Webme'nin önceden açık iznine tabidir.

c.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım ile ilgili olarak, işbu bölümün hükümleri uygulanmaz, buna göre yalnızca lisansa
ilişkin koşulları uygulanır.

d.

Bunun dışında, ilgili yazılım yayıncısının lisans koşulları geçerli olacaktır.

e.

Metinlerin, resimlerin, görsel ve işitsel-görsel içeriklerin veya Kullanıcıya Webme tarafından sağlanan diğer
içeriklerin kullanımı, sözleşmeye dayalı ilişkinin süresi ile ve yalnızca kullanıcının sözleşmeye tabi web
sitelerinin tasarımı ile sınırlıdır. Başka bir kullanıma izin verilmez.

7. İçeriğinize Hakların Verilmesi

a.

Bu lisansta verdiğiniz haklar sınırlı olarak Webme servislerini kullanmak, tanıtmak ve iyileştirmek içindir.

b.

Bu içerikte sahip olduğunuz tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olursunuz.

c.

Servislerimize içerik yüklediğinizde veya başka bir şekilde gönderdiğinizde, Webme (ve birlikte çalıştığımız
kişilere) bu içeriği kullanmak, barındırmak, saklamak, dağıtmak, çoğaltmak, iletişim kurmak, herkese açık
göstermek, değiştirmek için dünya çapında bir lisans vermektesiniz.

d.

Hizmetlerimize gönderdiğiniz tüm içerikler için işbu lisansı bize vermek için gerekli haklara sahip
olduğunuzdan emin olun.

8. Kullanıcının Yükümlülükleri
a.

Abonelik sırasında girilmesi istenen kişisel bilgiler tamamen ve gerçekten belirtilmelidir. Kullanıcı, her
durumda ve gereksiz bir gecikme olmadan, Webme tarafından depolanan kişisel verilerin, işbu verilerde
herhangi bir değişiklik olması durumunda güncelleme yapmayı kabul eder. Kullanıcı, yanlış beyanı nedeniyle
yanlış veya eski kişisel verilerden kaynaklanan Webme tarafından doğabilecek her türlü kayıptan Kullanıcı
olarak sorumlu tutulacaktır.

b.

Kullanıcı Webme tarafından tahsis edilen şifreleri örneğin gecikmeden kayıt sırasında değiştirmeyi kabul eder.
Kullanıcı şifrelerini üçüncü şahıslardan gizli tutacaktır. Webme üçüncü kişilere bu şifreyi sağlamayacak ve
hiçbir zaman Kullanıcının şifresini ifşa etmesini talep etmeyecektir (örneğin, e-posta yoluyla veya telefonda).
Kullanıcı, bir kullanıcı hatası nedeniyle parolanın yanlış kullanılmasından kaynaklanan Webme hizmetlerini
kullanarak üçüncü şahıslar tarafından Webme tarafından yapılan tüm ücret ve zararlardan sorumlu
tutulacaktır.

c.

Kullanıcı, kendisi tarafından oluşturulan ve Webme tarafından depolanan verilerin değişiklikleri üzerine
yedekleme yapmaktan sorumludur (aşağıda "Yedekleme" olarak anılacaktır). Bu Yedekleme, Kullanıcı
tarafından asla Webme sunucularında veya bilgisayarlarda uygulanmamalı, yalnızca harici depolama
tesislerinde uygulanmalıdır.

d.

Kullanıcı, Web Sitesi Kiti ve diğer Webme servislerinin kullanımında yürürlükteki yasalara uymayı kabul eder.
Webme, Kullanıcı'ya oluşturduğu veya kaydettiği tüm web siteleri ve tüm alanlar için Kullanıcı'nın yalnızca
kendisinin sorumluluğunda ve sorumlu olduğunu açıkça bildirir. Webme, Kullanıcının web sitelerini ve/veya
alan adlarını her türlü yasa dışı içerikle araştırmak zorunda değildir. İstisna olmaksızın, özellikle
yasaklanmıştır:

e.

o

Reşit olmayanların, suçluların veya diğer yasaların veya kabul edilen ahlak ilkelerinin korunması için
geçerli yasaları ve düzenlemeleri ihlal eden içerikleri yayınlamak veya dağıtmak;

o

Kopyalama haklarını, ticari marka haklarını, kişisel hakları veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal eden
içerik yayınlamak veya dağıtmak;

o

Üçüncü taraf haklarının veya diğer ilgili hakların ihlalini oluşturan alanları kaydetmek;

o

Hizmetleri "spam" amacıyla, örneğin "önemsiz e-posta", "zincir mektuplar" veya başka türlü istenmeyen epostaların dağıtılması;

o

Sahte gönderen ayrıntıları sağlayan e-postaları göndermek veya gönderenin kimliğini başka bir şekilde
gizlemek;

o

Website Kit ile oluşturulan web sitelerinin üçüncü şahısları tarafından (örneğin tarayıcılar veya örümcekler
tarafından) otomatik okunmasına yalnızca Webme'nin önceden izniyle izin verilir.

Webme altyapısının işlevselliğini devre dışı bırakmayı veya aynı kullanımı engellemeyi amaçlayan Kullanıcı
faaliyetlerinin tümü yasaktır hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aiittir. Özellikle, Kullanıcı web sitesini
Webme altyapısını aşırı yüke maruz bırakmayacak şekilde tasarlamakla yükümlüdür. Website Kit ile
oluşturulmuş web sitelerinin diğer web sitelerine kısmen veya tamamen entegre edilmesi yasaktır (örneğin,
çerçeveler kullanarak). Website Kit ile oluşturulan web siteleri, yalnızca Webme tarafından tahsis edilen kısa
alan adı veya Premium Hizmet kapsamında edinilen alan adı aracılığıyla yüklenebilir. Aynı şekilde, bu öğeler
Webme tarafından onaylanmadıkça, üçüncü taraflarca sağlanan herhangi bir öğenin (misafir defterleri,

ziyaretçi sayaçları veya araçlar gibi) dahil edilmesine izin verilmez. Webme yukarıda belirtilen hükümlere
uymayan tüm web sitelerini çevrimdışı duruma getirme hakkına sahiptir.
f.

Webme, Webme Kiti ile Kullanıcılar tarafından oluşturulan web sitelerine, kullanıcılar için makul ölçüde web
sitesi ve/veya üçüncü taraf reklamlarını ekleme hakkını saklı tutar. Kullanıcının çapraz sönümlemeye veya
başka şekilde bu tür reklamları sabote etmesine izin verilmez.
Kullanıcının, Website Kit ile oluşturulan web sitelerine, Webme'nin açık onayı olmadan kendi tanıtımını
yapmasına izin verilmez. Webme, bu hükme uygun olmayan web sitelerini çevrimdışına alma hakkına
sahiptir. Kullanıcının premium servis rezervasyonu varsa, reklam vermesine izin verilir.

g.

Kullanıcı, Webme hesabındaki e-postaları düzenli aralıklarla kontrol etmeyi ve daha fazla başvuru için
indirmeyi kabul eder.

o

Webme, gelen ve giden e-postaların boyutunu, Kullanıcı tarafından kabul edilmesi makul olarak
beklenebilecek bir dereceye kadar sınırlama hakkını saklı tutar;

o

Sistem yükünü sınırlandırmak ve gelen veya giden e-postaların sıralanmasına neden olabilecek risk
önleme için spam filtreleri kullanın.

h.

Online teklif vermenin yasal yükümlülükleri, özellikle de bilgi yükümlülüklerini içerebileceğini ve bu tür
yükümlülüklerin herhangi bir zamanda değişebileceğini belirtmeliyiz (örneğin; tedarikçi etiketlemesi, veri
koruma beyanı, uzun vadeli satış sözleşmeleriyle bağlantılı tüketici bilgileri vb.). Bu gibi yükümlülüklere
uyulmaması hukuki ve cezai sorumluluklara yol açabilir. Bu yükümlülüklere uymaktan tek başına siz
sorumlusunuz. Kullanıcılara yasal metinler için örnekler ve şablonlar verilirse, bunlar uygulanmadan önce
kullanıcılar tarafından ayrı ayrı kontrol edilmelidir. Webme, yasal metinlerin mümkün olduğu kadar çok
durumda uygulanabilir olmasını sağlamak için her türlü çabayı gösterir, ancak bireysel durumlarda
kullanımları için sorumluluk kabul edemez.

i.

Kullanıcılar ana sayfalarını Web Sitesi Kitinin bir parçası olarak sunulanlar da dahil olmak üzere ek hizmetler
ve içerikler ekleyerek (örneğin, sosyal eklentiler, grafikler, videolar veya widget'lar üçüncü taraflar) ya da
başka şekilde ekleyerek genişletirlerse, kullanıcılar bu uzantıların sitelerinde yasal olarak kullanılıp
kullanılmadıklarına dair sorumluluklarını kontrol etmek zorundadır.

j.

Kullanıcının geçerli yasaları veya bu HKŞ'yi veya Webme ile yapılan diğer herhangi bir sözleşmeyi ihlal ettiği
veya üçüncü taraf haklarını ihlal ettiği veya herhangi bir meşru menfaat durumunda olduğu konusunda belirli
ipuçları olması halinde,

o

Webme, Kullanıcının meşru çıkarlarını göz önünde bulundurarak ve makul bir ön bilgi ile, Kullanıcıya
önceden bilgi vermeksizin, kullanıcının belirli içeriklerine web erişimini engelleme veya bu haklardan
çıkarma hakkına sahiptir;

o

Kullanıcının tüm web sitelerine erişimi veya webden kaldırılması; veya

o

Bir alanına olan erişimin engellenmesi.

k.

Kullanıcı, alan adlarının tescili, aktarılması ve/veya silinmesi, kayıt organizasyonları tarafından tutulan veri
tabanı kayıtlarındaki değişiklikler ve/veya sağlayıcıların ve/veya kayıt kuruluşlarının değişikliği konusunda
Webme ile işbirliği yapacaktır. Kullanıcı, alanını kaybederse, gecikme olmadan Webme'ye bildirir.

l.

Kullanıcının bir kısmındaki ciddi veya tekrarlanan suiistimaller, Kullanıcının meşru çıkarları göz önüne
alındığında, Webme, sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkı verir ve Kullanıcı aleyhindeki
hukuki veya cezai hukukta ek işlemlere yol açabilir.

9. Ücretli Hizmetler ve Ödeme Koşulları
a.

Ücretli Premium Servislerin bir listesini içeren bir fiyat listesi de bulunabilir. https://www.bedavasitem.com/Premium/PackageSelection/.

b.

Fiyatlarımıza KDV dahildir.

c.

Abonelik ücretleri, daha kısa bir ödeme süresi kararlaştırılmadıkça, sözleşme süresi için peşin olarak ödenir.

d.

Yenilenen abonelikler için Webme, uzatılmış anlaşmanın başlangıç tarihinden en az bir ay önce makul bir
bildirimde bulunarak fiyatları değiştirebilir. Aynısı, katma değer vergisi oranındaki değişimin ardından fiyat
ayarlamaları için de geçerlidir. Kullanıcının, Webme tarafından belirlenen makul bir süre zarfında bu
değişikliği kabul etmediğini Webme bildirmemesi durumunda, değişiklik Kullanıcı tarafından kabul edilmiş
sayılır. Kullanıcı zaman içerisinde onaylamaması durumunda Webme bildirirse, Webme değişiklik fiyatlarının
yürürlüğe girdiği tarihe göre lisans sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Webme duyurudaki
değişikliklerden dolayı Kullanıcıyı uyaracaktır.

e.

Kullanım esaslı ücretler, fatura tutarı, yalnızca fiili kullanıma göre belirlenebilecek bir kullanım kapsamına
bağlı olmadıkça, ilgili faturalandırma dönemi için önceden ödenebilir. Bu durumda, kullanım tabanlı ücretler,
ilgili fatura döneminin sona ermesinden hemen sonra düşer. Kullanım esaslı ücretler, her zaman, makul
takdirine bağlı olarak zaman zaman Webme tarafından belirlenen geçerli fiyat listesine dayanmaktadır.

f.

Kullanıcının ödemeleri, otomatik ödeme yoluyla veya Webme tarafından kabul edilen ve önceden Kullanıcıya
iletilen diğer ödeme yöntemleriyle yapılacaktır.

g.

Her ödeme işlemi için Webme bir elektronik fatura düzenler ve kullanıcıya indirmek için izin verir.

h.

Bir ödemenin haksız geri ödenmesi durumunda (örneğin, bankanın geri göndermesi durumunda) veya
ödemede temerrüt durumunda, Webme her durumda fiili olarak yapılan harcamaların tutarını tazmin etme
hakkına sahip olacaktır (örn. posta ve banka masrafları). Kullanıcı, Webme tarafından doğrudan
borçlanmanın iptali nedeniyle hiçbir veya önemli ölçüde daha küçük bir hasarın oluştuğunu kanıtlama hakkına
sahiptir.

i.

Kullanıcının temerrüde düştüğü süre boyunca Webme hizmetlerin bağlantısını kesebilirse, Kullanıcı önceden
en az yedi iş günü içerisinde uyarıldığı ve saklama hakkına sahip olmadığı sürece, ödenmemiş miktar
önemsiz değildir ve bağlantının kesilmesi makuldür. Hatırlatıcılar, Webme tarafından, Kullanıcı tarafından
Webme'ye verilen adrese e-posta ile gönderilebilir veya postalanabilir.

j.

Webme, kayıt için kabul edilen ücretin tam olarak ödenmesine kadar bir alan adının aktifleştirilmesinden
kaçınma hakkına sahiptir. Bir alanın Kullanıcı tarafından sonlandırıldığı veya bir alan adı anlaşmazlığındaki
bağlayıcı mahkeme kararına tabi bırakıldığı ölçüde, Kullanıcının ücretsiz bir alan adı için hak talebi yoktur.
Webme'nin temerrüdünden fesih neden olmadıkça, erken fesihlerde hiçbir ücret tamamen veya kısmen geri
ödenmez. Aynısı, ayrılabilir diğer Premium Servisler için de geçerlidir.

k.

Kullanıcı, yalnızca Webme'nin iddialarını tartışmasız veya yasal olarak geçerli olduğu iddia edilen iddialara
karşı bakiye dengeleme hakkına sahiptir (kullanıcının Webme hizmetlerinin eksikliğinden kaynaklanan
talepleri hariç).

l.

Webme GmbH tarafından İcra Kanunu ve Borçlar kanunu dahilindeki müşteriye ön bildirimlerin sunulması bu
kanunlarda öngörülen süreler çerçevesinde uygulanacaktır.

10. Dönem ve Fesi̇ h
a.

Ücretsiz Web Sitesi Seti için lisans sözleşmesi, herhangi bir süre sınırlaması olmadan uygulanır ve Kullanıcı
tarafından herhangi bir zamanda, metin biçiminde, herhangi bir zamanda, nedenleri belirtmeksizin iki hafta
önceden bildirilmek suretiyle sonlandırılabilir.

b.

Üçüncü şahıslar tarafından suiistimal edilmemesi için, Kullanıcının hesabındaki ayarları değiştirerek
sözleşmeyi feshetmesi istenir. Webme tarafından fesih yapılması durumunda, bu fesih, Webme tarafından
kaydedilen şekilde, e-posta yoluyla Kullanıcının e-posta adresine bir bildirim ile düzenli olarak yapılacaktır.

c.

Kullanıcı ek Premium Hizmetlere abone olmuşsa, sözleşmenin feshedilmesi şartları bu Premium Hizmetler
için geçerli koşullara uygun olarak uygulanacaktır.

d.

Premium Hizmetler için abonelik, aksi belirtilmediği takdirde on iki aylık bir anlaşmadır. Premium Hizmetler
için bir anlaşmanın belirli bir süreye tabi olması durumunda, söz konusu süre dört hafta önceden bildirilmek
suretiyle ilgili sürenin sona ermesinden önce feshedilmediği takdirde üzerinde anlaşılan süreyi otomatik olarak
(ancak on iki aylık bir süreyi geçmemek üzere) uzatacaktır. Webme, dört ay öncesinden haber vermek
suretiyle her ayın sonunda on iki aya kadar olan sözleşmeleri feshetme hakkına sahiptir. On iki ayı aşan

sözleşmelerde Webme, altı ay önceden bildirimde bulunarak her ayın sonunda sözleşmeyi feshetme hakkına
sahiptir. Webme, kullanıcının kimliğini makul yollarla doğrulama (örneğin, kullanıcının yönetim alanında
kullanıcı tarafından girilen e-posta adresine otomatik olarak oluşturulan bir onay e-postası göndererek)
hakkını saklı tutar.
e.

Hem Webme hem de Kullanıcı, sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar. Webme
bölümündeki sebep nedeniyle fesih sebebi, özellikle

o

Kullanıcının bu HKŞ'nin 8 No'lu maddesi uyarınca yükümlülüklerini ciddiye alması durumunda ortaya
çıkacaktır;

o

Kullanıcı a) varsayılan olarak, iki ardışık tarihte, ücretlerin ödenmemesi veya ücretlerin önemsiz olmayan
bir kısmının ödenmesi veya b) ikiden fazla tarihe kadar geçen bir sürede, ücretlerin iki aylık ücretler kadar
bir miktarda ödenmesi varsayılandır.

o

Acz hali veya iflas işlemleri, Kullanıcının malvarlığına karşı açılmış veya yaptırılmış veya fon eksikliği veya

o

Webme işlerini durdurduğu için ilgili bir başvuru reddedilmiştir.

f.

Kullanıcının, sözleşmenin feshi halinde bir alanın iptalini talep etmemesi durumunda, Webme, alanın
sözleşmenin bitiminde ve daha sonra ilgili kayıt yapan kuruluşa makul bir süre içinde geri dönmesini
sağlayabilir. Webme burada açıkça size bildirir, bu durumda Kullanıcının kayıt yapan kuruluşa ödeme
yükümlülüğünün devam edebileceğini bildirir. Alternatif olarak, Webme, makul bir sürenin bitiminde alanın
iptalini talep edebilir.

g.

Kullanıcı tarafından etki alanı kaydı için kayıt koşullarına uygun olarak girilmesi istenen verilerin yanlış olduğu
tespit edilirse ve Webme Kullanıcıya makul bir süre içinde verilen e-posta adresi üzerinden erişemiyorsa,
Webme alanını iptal etme hakkına sahiptir.

h.

Bir Kullanıcıyla yapılan bir lisans sözleşmesi Webme tarafından feshedilmişse, aynı Kullanıcının Webme ile
yeniden kaydı, Webme'nin önceden onaylanmasını gerektirir. Bu, en azından metin biçiminde (yani e-posta,
faks veya mektup yoluyla) verilmelidir ve önceki fesih için açık bir referans içermelidir.

i.

İptal işlemi, en azından metin biçiminde, örneğin e-posta yoluyla çevrimiçi olarak yapılmalıdır.

11. Kullanılabilirlik ve Sistem Bütünlüğü
a.

Webme tarafından sağlanan hizmetleri kullanma hakkı, yalnızca teknolojinin mevcut durumuna bağlıdır.
Webme, Kullanıcıya web sitelerinin ve diğer hizmetlerin yüzde 100 erişilebilirliğinin teknik olarak imkansız
olduğunu açıkça bildirir. Elektrik kesintileri veya donanım veya yazılım sorunları gibi teknik sorunlar,
servislerin kullanılabilirliğini geçici olarak sınırlayabilir. Webme tarafından sağlanan hizmetler Webme'nin
kontrolü dışındaki koşullardan sınırlı veya etkilenebilir. Bu, özellikle Webme ile sözleşme yapmayan üçüncü
tarafların eylemlerini, internetin Webme kontrolü dışındaki teknik koşulları ve mücbir sebep olaylarını içerir.
Söz konusu koşulların Webme tarafından sağlanan hizmetlerin kullanılabilirliğini veya işlevselliğini etkilediği
ölçüde, bu, Webme tarafından sağlanan bu tür hizmetlerin sözleşmeye uygunluğunu etkilemeyecektir.

b.

Webme hizmetleri, kapasite sınırlamaları, sunucuların veya yazılımın güvenliği veya bütünlüğü nedeniyle
veya teknik önlemlerin uygulanması için gerekli olduğu ölçüde sınırlayabilir veya bu sınırlama, hizmetlerin
vadesi veya iyileştirilmiş performansına hizmet eder (örn. bakım çalışmaları). Bu şekilde Webme, kullanıcının
sınırlandırılmasından önce ilgili bilgiyi sağlayarak, örneğin - uygulanabilir olan her yerde - kullanıcının meşru
çıkarını uygun olarak değerlendirir. Webme, kullanımın düşük olduğu zamanlarda herhangi bir bakım
çalışmasını en iyi şekilde etkileyecektir.

c.

Kullanıcı, Webme tarafından kullanılan altyapının işlevselliğini veya performansını etkileyebilecek herhangi bir
yazılım, komut dosyası veya başka herhangi bir mekanizma veya önlem kullanmamayı kabul eder. Kullanıcı
ayrıca Webme altyapısı üzerinde aşırı veya makul olmayan bir yüke neden olabilecek herhangi bir yazılım,
komut dosyası veya başka bir mekanizma veya önlem kullanmamayı kabul eder.

d.

Kullanıcı, web tabanlı içerik depolamanın veri kaybı riski içerdiğinin farkındadır. Kendi çıkarları doğrultusunda,
Kullanıcı içeriğini ve verilerini yeterli ölçüde yedeklemekten sorumludur.

e.

Diğer açılardan, garanti talepleri için yasal kurallar geçerli olacaktır.

12. Sorumluluğun Sınırlandırılması
a.

Aşağıdaki istisnalar ve sorumluluk sınırlamaları, Webme'nin diğer yasal talep gerekliliklerine bakılmaksızın
hasar tazminat yükümlülüğü ile ilgili olarak geçerlidir.

b.

Webme, hasarın sebebi kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanıyorsa sınırsız sorumluluk üstlenir.

c.

Ayrıca, Webme, Sözleşme'nin amacını yerine getirme riskini önemli ölçüde azaltan önemli görevlerin ihmali
veya genel olarak Sözleşmenin yerine getirilmesini sağlayan görevlerin ihlali ve düzenli olarak bunlara uyma
konusunda sorumluluk üstlenir. Bununla birlikte, bu durumda, Webme yalnızca Sözleşme kapsamında ortaya
çıkabilecek öngörülen zararlardan sorumlu olacaktır. Webme, yukarıda belirtilen cümlelerde belirtilenler
dışındaki görevlerin hafif ihmali ihlallerinden sorumlu değildir.

d.

Yukarıda belirtilen sorumluluk sınırlamaları, ürünün niteliği için bir teminatın üstlenilmesinden sonra bir kusur
için can kaybı, bedensel yaralanma veya sağlığa verilen zararlar için ve kusurların sahte gizlenmesi için
geçerli değildir. Ürün Sorumluluk Kanununa göre sorumluluk etkilenmez.

e.

Webme'nin yükümlülüğü hariç tutulur veya sınırlanırsa, bu aynı zamanda çalışanların, temsilcilerin, aracıların
veya asistanların kişisel sorumluluğu için de geçerlidir.

13. Tazminat
a.

Kullanıcı, oluşturulan web sitelerinin üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan veya bunlarla
bağlantılı olarak üçüncü şahıs iddialarının tümü ile ilgili olarak, savunma masrafları, avukat masrafları ve
mahkeme masrafları da dahil olmak üzere yasaların izin verdiği ölçüde tazminat talep eder. Tazminat
yükümlülüğü ancak Kullanıcı'nın üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olduğu durumlarda
geçerlidir.

b.

Herhangi bir hak talebinde, Kullanıcı tarafından oluşturulan web siteleri veya Webme tarafından sağlanan ve
Kullanıcı tarafından alınan web siteleri nedeniyle Webme karşı iddiada bulunulması durumunda Kullanıcı, bu
tür talepleri araştırmak ve savunmak için gereğinden fazla gecikmeden, doğru ve eksiksiz bilgileri Webme'ye
sunacaktır.

14. Gizlilik
Webme, Kullanıcı verilerinin korunmasını ciddiye alır. Lütfen veri koruması ve işbu sözleşmeyi web sitemiz
tarafından gerçekleştirmeniz için gerekli olan kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasıyla ilgili gizlilik
politikamıza bakınız. https://www.bedava-sitem.com/tr/Gizlilik-Politikasi.php.

15. Hizmetin Değiştirilmesi veya Koşullarda Değişiklikler
a.

b.

Webme, gelecekteki bir tarihten itibaren herhangi bir zamanda HKŞ'yi değiştirme hakkını saklı tutar.
Değişiklikler sadece aşağıdaki makul gerekçelerle yapılacaktır:

o

değişiklikler hizmetleri geçerli yasaya göre uyarlarsa, özellikle de yasal durum değişirse;

o

değişiklikler zorlayıcı yasal veya düzenleyici hükümlere uymaya hizmet ederse;

o

Değişikliklerin tamamen yeni hizmetler veya hizmet unsurları ya da teknik ve organizasyonel süreçler
nedeniyle yapılması gerekiyorsa, HKŞ'de bir açıklama gerektiren ve bu durumda kullanıcıyla olan
sözleşmeden doğan ilişki etkilenmeyecekse;

o

değişiklikler sadece kullanıcılar için faydalıysa;

Bu gibi durumlarda Kullanıcıya değişiklik bildiriminin sonucunun yanı sıra yapılan değişiklik bildirilecektir ve
HKŞ'nin revize edilmiş versiyonu, e-posta yoluyla, değiştirilen HKŞ'nin yürürlüğe girmesinden en geç dört
hafta önce Webme tarafından kaydedilen e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcının, bu e-postayı aldıktan

sonraki dört hafta içinde yeni HKŞ''yi onaylamaması durumunda Webme'yi bildirmediği takdirde, değiştirilen
HKŞ Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.
c.

Kullanıcı zaman içerisinde onaylamamasını Webme’ye bildirirse, Webme değişiklik yapılan Genel Hüküm ve
Koşulların yürürlüğe gireceği tarihe göre lisans sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Webme, Kullanıcı'ya,
reddettiğini Webme'ye bildirme konusundaki başarısızlığını, değişiklik bildirimi ile birlikte bildirecektir.

16. Feragat
Bu koşulları ihlal ederseniz ve Webme işlem yapmazsa, Webme bu koşulları ihlal ettiğiniz diğer durumlarda
haklarını ve çözüm yollarını kullanma hakkına sahip olacaktır.

17. Nihai Hükümler
a.

Webme, Webme ile Kullanıcı arasındaki sözleşme ilişkisine ilişkin tüm bilgileri ve bildirimleri, Kullanıcı
tarafından Webme'ye sağlanan Kullanıcı e-posta adresine gönderir. Kullanıcı işbu e-posta hesabını düzenli
olarak kontrol edecektir.

b.

Tüketici olmayan kullanıcılar için (örneğin girişimciler) Türkiye Cumhuriyeti Kanunları münhasıran geçerlidir.

c.

Sözleşme dilleri İngilizce ve Türkçe olacaktır.

d.

Tüccarlar, kamu hukuku altındaki tüzel kişiler veya kamu hukuku altındaki özel fonlar ile yapılan sözleşmeler
için tek yetkili yargı yeri Webme'nin kayıtlı ofisi için yetkili olan mahkemedir.

e.

Tüketiciler için şikayet veya dava öncesi arabuluculuk görüşmelerine katılmak zorunda değiliz.

