Kullanıcı Sözleşmesi
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım Şartları’nı
dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz
aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadır:
Kurumsal ve Bireysel üyeler ve 3. şahıslara

bilgi vermeden

Kullanıcı

Üyelik sözleşmesini istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar
koypazari.com
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar
www.koypazari.com.adresindeki

tarafından yayınlanır. bireysel ve

kurumsal kullanıcıların, pazarlamasını yapmak istedikleri

sitede

sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu,
sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı
olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki
ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi
okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı
olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
Tanımlar
“Kurumsal Üyelik” : “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın
“Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak
doldurması üzerine ve “koypazari.com” tarafından yapılan bildirim ile
kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana
ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen
hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal
Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin
“koypazari.com ” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar
talep edilebilir. “koypazari.com” gerekli görmesi halinde “Kurumsal
Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir
sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul
etmeyebilir.

“Bireysel

Üyelik” : “Bireysel Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın

“Bireysel Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak
doldurması üzerine ve “koypazari.com” tarafından yapılan bildirim ile

kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana
ait olan,kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen
hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Bireysel
Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin
“koypazari.com” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar
talep edilebilir. “koypazari.com” gerekli görmesi halinde
“BireyselÜye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i
herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu
kabul etmeyebilir.
Hak ve Yükümlülükler:
1.1 Kurumsal ve Bireysel

üye

Kullanıcı,

koypazari. da yer alan

hiçbir bilginin ve içeriğin www. koypazari..com site’de Kullanıcı’lar
tarafından sağlanan içerikler

yapısı, değeri, bilgileri veya başka bir

konuda bir tavsiye, öneri vs. niteliğinde olmadığını, tüm bilgilerin
genel bilgi vermek amacıyla yer aldığını kabul ve beyan eder.
“Kullanıcı” ayrıca “koypazari.com” üzerinden görüntülediği ilanlarla
ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak
istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri
yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve
prosedürlerle ilgili olarak “koypazari.com” herhangi bir bilgi ve
sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
1.2: Kurumsal ve Bireysel : Kullanıcı, üye koypazari. site’de
Kullanıcı’lar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her
türlü ilanın, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini,
orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve
ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını
tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerden
ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı
koypazari.com, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu
bulunmadığını kabul ve beyan eder.
1.3: Kurumsal ve Bireysel:

üye Kullanıcı, Site’ye yüklediği bilgi,

içerik ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme,
ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka veya ahlaka
aykırı hiçbir sonuç doğurmadığını, bu bilgi ve içeriklerin Site
üzerinde yayınlanmasının veya ilanlarda belirttiği satışının ve
teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka
aykırılık yaratmadığını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu
mal ve ürünlerin internet üzerinde satışa arz edilmesi için

yayınlanmasına ilişkin hakkı veya yetkisi olduğunu kabul ve taahhüt
etmektedir.
1.4: Kurumsal ve Bireysel:

üye Kullanıcı, Site üzerinde

gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda işbu Kullanım Koşullarının
hükümlerine, Site’de belirtilen tüm şart ve koşullara, yürürlükteki
mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, Site’ye
kendisi tarafından yüklenen ilanlarda reklam veren, satıcı, vergi
mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem
ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları
anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. Kullanıcı’nın Site dahilinde
yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine
aittir.
1.5: Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı

üye fiyatlar ve sunulan ürün ve

hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında
yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da
bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi
bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde
doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem
yapılacağını peşinen kabul eder.Kullanıcı, site içindeki
faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde
genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını
zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik
haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri
teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi
halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’
yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal
süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden
etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse
paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri
kendi sorumluluğundadır.
1.6. Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı

üye Hesabı”na girişte

kullandıkları “kullanıcı adı” ve “şifre”nin güvenliğini sağlamaları,
münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin
etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi

sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer
Üye”lerin ve/veya “koypazari.com ”nun ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı
veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Kurumsal
ve Bireysel Üye” sorumludur.
1.7. Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı. üye üçüncü şahıslardan aldığı mal
ve ürün

hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “koypazari.com nun herhangi bir

sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve
ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun
muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara
ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “koypazari.com”a
ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.
1.8: Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı Üye lerin ve 3 şahıs ların
koypazari.com kullanıcı sözleşmesini kimseye bilgi vermeden

değiştirme

hakkını kabul eder
1.9. Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı.üyelerin ve 3 şahız alım satım ve
görsel resim ve video

kişiler ve kurum ve kuruluşlar

oluşa bilcek

Zararları ve hukuk davaları

hukuk davası olmuyacağını oluşabilcek

Adli

ise

yargı hukuk davaların

TURKEY( TÜRKİYE ) DE GÖRÜLECEĞİNİ

KABUL EDER
1.10. Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı
yayınladığı mal veya ürünler
lardan

üye lerin pazarladığı

satılanlardan ve alınanlardan video

ve üçüncü kişilerin oluşacığı zararlardan kurum veya

kuruluşlardan koypazari..com kesinlikle sorumlu değildir Kurumsal ve
Bireysel

kullanıcı

üye olarak kabul ediyorum

1.2 koypazari.com “nun Hak ve Yükümlülükleri
1.2.1.: “koypazari.com”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların
içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve
“koypazari.com

Arayüzü”nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun

dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya
bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların
kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan
veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka
veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin
erişimine ve kullanımına açılması, “koypazari.com” üzerindeki ilanlara
link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine
“koypazari.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza
gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup;

“koypazari.com’nun gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

1.2.2. koypazari.com”, “da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman
değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri
kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine
kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “koypazari.com”, bu
hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
“Üye”ler, “koypazari.com”nun talep ettiği değişiklik ve/veya
düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik
ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “koypazari.com”
yapabilir. “koypazari.com” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya
düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine
getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve
cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
1.2.3 koypazari.com

“un kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar,

sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği
başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere
link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans
kolaylığı nedeniyle “koypazari.com ” tarafından sağlanmış olabilir ve
linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek
amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi
bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır.
“Portal” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet
siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen
portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler
veya bunların içeriği hakkında “koypazari.com”un herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
1.2.4: koypazari.com

“, un işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına,

“Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel
ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve
şekilde erişimden kaldırabilir; “koypazari.com” bu mesaj ve içeriği
giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir
1.2.5 . koypazari.con un” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “ “Üye”ler
ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup
olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
1.2.6 Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı Üye”, bir Avrupa Birliği mukimi

gerçek kişi olması durumunda kendi kişisel verileri ile ilgili olarak
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil
düzenlemeleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarının ve
düzenlemelerinin uygulanacağını, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda
kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk iç hukukunun
uygulanacağını, 85/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi’nin ve Mayıs
2018 tarihinde Avrupa Birliği’nde yürürlüğe girecek Genel Veri Koruma
Regülasyonu’nun (GDPR) uygulanmayacağını, Türk Milletlerarası Özel
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin
uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder
1.2.7

Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı üye

lerin pazarladığı

yayınladığı mal veya ürünler satılanlardan ve alınanlardan
lardan

video

ve üçüncü kişilerin kurum ve kuruluşların oluşacığı zarar lardan

www. koypazari.com

sorumlu değildir

koypazari.com Fikri Mülkiyet Hakları
1.3 1 .1. www. koypazari.com internet sitesine girilmesi, sitenin ya da
sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması
sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan
koypazari.com sorumlu değildir.
1.3.2 işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi
kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara
gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını
durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında
yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu
değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
1.3.3 koypazari.com

internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile

internet sitesindeki tüm bilgi, resim ve alan adı, logo, ikon, yazılı,
elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik
veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve
iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai
mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma
altındadır.
1.3.4 İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin
alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere,
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana
çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez,

postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet
sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz
olarak kullanılamaz. Sitenin genel dizaynı tamamı veya bir kısmı aynı
kalmak şartı ile birbaşka site ismi altında yayınlanamaz. Aksine
hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. koypazari.com,un
burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
MÜCBİR SEBEBLER
1.4.1 kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç
savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı,
grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları,
elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep”
olarak anılacaktır. Oluşabilecek Kurumsal ve Bireysel: kullanıcı
şahıs zararından

koypazari.com sorumlu değildir
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