Usta Fırçalar Web Sitesi Kullanım Sözle mesi
Giri - Taraflar
bu Sözle me, bir taraftan Yeni Çamlık Caddesi Ayaz Sok. No: 2 Kat: 4 Levent/
stanbul, Türkiye adresinde mukim Jotun Boya San. ve Tic. A. (bundan böyle kısaca
“SERV S SA LAYICI” olarak anılacaktır) ile ”, www.ustafircalar.com üyesi
olan , ............................................................................... ............................, Türkiye
adresinde
mukim ............................................................................ ......................................
(Bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır) arasında ...../....../2009 tarihinde
tanzim ve imza edilmi tir.
Her iki taraf, i bu sözle mede TARAFLAR olarak anılacaktır.
Web sitesi hizmetinden yararlanacak üçüncü ki iler KULLANICI olarak anılacaktır.
Sözle menin Konusu
bu sözle me, www.ustafircalar.com platform sa layıcı Jotun Boya San. ve Tic. A.
ile Usta Fırçalar üyeleri arasında, ilgili sitenin bulundu u elektronik ortamda, SERV S
SA LAYICI” tarafından onaylanması anında düzenlenmi tir. ÜYE, SERV S
SA LAYICI’nın kullanıma sundu u www.ustafircalar.com sitesine kayıt olarak, ileti im
bilgilerinin yer aldı ı platform aracılı ı ile ileti im bilgilerini platformda kayıtlı ve
ula ılabilir bulunduracaktır. ÜYE, www.ustafircalar.com sitesine üye olarak, i bu
sözle me hükümlerini onayladı ını ve kabul etti ini beyan, kabul ve taahhüt eder.
bu sözle menin konusu, siteden yararlanma ve kullanma artlarını ve tarafların hak
ve yükümlülüklerini içermektedir.
Tarafların Ortak Hakları ve Borçları
3.1.

SERV S SA LAYICI, www.ustafircalar.com platformunu hayata geçirerek, boya
yaptırmak isteyen KULLANICI ile ÜYELER aynı platformda bulu turmayı ve
ileti imin kurulmasını amaçlamı tır. ÜYE ile KULLANICI arasındaki ileti imin
kurulması sonrasında, olası ihtilafların do ması halinde, SERV S SA LAYICI’nın
hiçbir hukuki sorumlulu unun bulunmadı ı TARAFLARCA beyan, kabul ve taahhüt
edilmi tir.

3.2.

www.ustafircalar.com sitesine üyelik, ÜYE tarafından istenen bilgilerin girilmesini
müteakip, SERV S SA LAYICININ onayı ile ba lamaktadır ve ÜYE ancak bu onay
sonrasında web sitesi hizmetlerinden yararlanabilir. Üyelik için gerekli bilgilerin,
katılım artlarına uygunluk göstermesi gerekmektedir. Bilgi giri i ve onay sonrasında,
ÜYEYE bir giri ifresi ve kullanıcı adı SERV S SA LAYICI tarafından verilecektir.

3.3.

ÜYE, i bu hizmetten SERV S SA LAYICININ onayıyla yararlanabilece ini beyan
ve kabul eder. ÜYE, SERV S SA LAYICININ onayı olmaksızın, hizmetten
yararlanamayaca ını pe inen kabul eder.

3.4.

SERV S SA LAYICI tarafından, ÜYE’ye sa lanan siteye eri im araçları (kullanıcı
adı, ifre) tamamen ÜYEN N yükümlülü ü altındadır ve üçüncü ki iler ile
payla ılması yasaktır. Payla ılması veya ÜYEN N bilgisi dahilinde ve payla ılmaması
gerekli ifrenin kötüniyetli kullanım veya payla ımından do acak zarar ve
sonuçlarından SERV S SA LAYICI’nın sorumlu tutulamayaca ı, taraflarca kar ılıklı
olarak beyan, kabul ve taahhüt edilmi tir. Yine aynı ekilde üyelik ba ka bir ki iye
devredilemez.

3.5.

SERV S SA LAYICI, i bu sözle me artlarına aykırılık durumunda ÜYELER N,
bilgisi dahilinde olmadan, tek taraflı ve bildirimsiz olarak ÜYEN N üyeli ini fesh etme
yetkisine sahiptir.
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3.6.

ÜYELER, yalnızca hukuka uygun amaçlarda web sitesi üzerinde i lem yapabilirler.
ÜYEN N, site dahilinde yaptı ı i lemler kendi yükümlülü ü altındadır. ÜYE, site
dahilinde bulunan görselleri, metinleri, bilgileri ço altamayaca ını, da ıtamayaca ını
beyan, kabul ve taahhüt eder. SERV S SA LAYICI, web site hizmetinden yararlanan
KULLANICILAR ile ÜYE arasında do abilecek herhangi bir do rudan ya da dolaylı
zarardan hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz.

3.7.

Siteye üye olunurken SERV S SA LAYICI ile payla ılan bilgiler, hiçbir ekilde
üçüncü ki i ve kurumlar ile payla ılmamaktadır.

3.8.

bu sözle me artları, ÜYELER N tek taraflı beyanları ile de i tirilemez. SERV S
SA LAYICININ, sözle me artlarını sitede duyurarak geni letme veya de i tirme
yetkisi bulunmaktadır.

3.9.

SERV S SA LAYICI ve ÜYELER ba ımsız taraflardır. Taraflar arasında herhangi
bir ticari ili ki bulunmamaktadır. SERV S SA LAYICI, site aracılı ı ile ÜYELER ve
hizmetten yararlanmak isteyen tarafları (KULLANICI) ortak bir platformda,
www.ustafircalar.com domain adlı web sitesinde bulu turmaktadır.

3.10. TARAFLAR, SERV S SA LAYICININ, KULLANICILARA, internet üzerinden
ÜYELER ile ilgili bilgi sa layıcı hizmet hizmet verecek olmasının, ÜYEYE teknik
donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir taahhüt
olu turmayaca ını beyan ve kabul ederler.
3.11. Taraflar, SERV S SA LAYICININ, internet üzerinden sundu u hizmetin verilmesi
esnasında veya herhangi bir zamanda olu abilecek arıza, vb. teknik etkenlerle bu
hizmetin sunulmasına ara vermesi veya son verilmesi, hizmetin kesintiye
u ramasından veya donanım, yazılım (hardware-software) ve internet sunucusundan
kaynaklanan aksaklıklar sonucu ÜYE ve KULLANICILARA hizmet sunamaması
halinde, SERV S SA LAYICININ hiçbir sorumlulu unun olmadı ını beyan ve kabul
ederler.
3.12. ÜYE ile muhtemel KULLANICI arasında i bu platform aracılı ıyla kurulacak
ileti im ve hizmet sırasında veya sonrasında, kayıtlı veya kayıtdı ı, belgeye dayalı
veya belgesiz tüm çalı malardan, ili ki halindeki ÜYE ile KULLANICI’nın kar ılıklı
sorumlulu unun do aca ı, SERV S SA LAYICI’nın hiçbir hukuki veya cezai
sorumlulu unun bulunmayaca ı, taraflarca beyan, kabul ve taahhüt edilmi tir.
Usta Fırçalar De erlendirme Profili hakkında yükümlülükler
4.1. Web Sitesinin sunmu oldu u hizmet gere i, KULLANICILARIN “Usta Fırçalar”
hakkında fikir sahibi olması adına site üzerinde kullanıcıların insiyatifi ve yorumları ile
olu mu bir de erlendirme ve yıldız ile imgelendirilmi bir puanlama sistemi
mevcuttur.
4.2. Yapılan yorumlar ile ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen
KULLANICIYA aittir. SERV S SA LAYICI, yorumlardan dolayı hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir. Ayrıca web sitesi içerisinde yapılan yorumlara SERV S
SA LAYICI herhangi bir müdahale ve de i iklikte bulunamaz. SERV S
SA LAYICISI, site üzerinde yapılan yorumlarda, ki ilik haklarını tehdit edici, ırkçı,
Türkiye Yasalarına, Uluslararası antla malara aykırı mesajlar tespit etmesi
durumunda, bu yorumları kaldırma hakkına sahiptir.
Usta Fırçalar Üye sayfaları hakkında yükümlülükler
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5.1.

Usta Fırçalar sistemine dahil olan ÜYELER, sitenin amacı do rultusunda tanıtıcı
künye bilgilerini kendilerine tanımlanan sayfalarda olu turma ve bu sayfalara ilgili
görselleri veya videoları yükleme hakkına sahiptirler.

5.2.

ÜYELER, kendilerine tanımlanan sayfaları, site amacı dı ında herhangi farklı,
ahlaka ve hukuki mevzuata aykırı bir amaç do rultusunda kullanamaz. ÜYELER, söz
konusu sayfaların içeri inde, 3. ahısların ki ilik haklarına saldırıda ve/veya genel
toplum ahlakına, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları aykırı söylemlerde bulunamazlar.

5.3.

SERV S SA LAYICI, web sitesi içeri ine ÜYE tarafından yapılan yüklemenin site
amacına uygun olmadı ını tespiti durumunda uygunsuz içeri i kaldırma hakkına
sahiptir. Bu durumların dı ında SERV S SA LAYICI söz konusu sayfalarda yer alan
bilgilere herhangi bir manipülasyon yapmamaktadır.
Usta Fırçalar üyeler - Jotun ürünleri kullanımı

6.1.

ÜYELER, web sitesi hizmeti kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak, JOTUN
bayilerinden alım gerçekle tirirken kendilerine verilmi olan Usta Fırçalar kimlik
kartları ile alım hacimlerine do ru orantılı belirli iskonto haklarına sahip olurlar. Bu
iskonto oranları, tüm JOTUN bayileri arasında ayırım olmaksızın sabittir. ndirim
oranını belirlemek konusunda takdir JOTUN bayilerine aittir.

6.2.

ÜYELER N, indirim hakları sadece JOTUN etiketli ürünler için geçerlidir. Usta
Fırçalar kimlik kartları, JOTUN harici di er yan ürünlerin alımlarında herhangi bir
indirim oranı sa lamamaktadır.

6.3.

ÜYE’nin, i bu platform dahilinde verdi i hizmet konusunda, JOTUN ürünlerini
kullanmadı ının tespit edilmesi halinde, SERV S SA LAYICI tarafından, ÜYE’nin
www.ustafircalar.com platformundaki üyeli inin bildirimsiz ve tek taraflı olarak
feshedilece ini, taraflar beyan ve kabul etmi lerdir.
Mücbir Sebep

Sözle me taraflarından biri, i bu sözle meden do an yükümlülüklerini, yangın, grev, lokavt,
endüstriyel ihtilaflar, mevzuat, hükümet düzenlemeleri veya kısıtlamaları, genel enerji
kesilmesi, ayaklanma, iç sava , hükümet darbesi, uluslararası itilaflar, ilan edilmi veya
edilmemi sava gibi tarafların kontrolü dı ında ve onların hiçbir kusur ve ihmali olmaksızın
meydana gelen mücbir sebepler nedeniyle yerine getiremezse, i bu Sözle me çerçevesinde
yüklenmi oldu u yükümlülüklerini ihlal etmi sayılmayacaktır. fası bu ekilde inkıtaa
u ramı olan taraf, kar ı tarafa derhal yazılı ihbarda bulunarak, inkıtaı ve ademi ifayı ve
bunun sebeplerini bildirecek ve i bu Sözle me çerçevesinde üstlenmi oldu u
yükümlülüklerini en kısa zamanda eksiksiz yerine getirebilmek için her türlü makul gayreti
gösterecektir.
Süre ve Sona Erdirme
bu sözle me aksine yazılı bir anla ma olmadı ı takdirde imza tarihinde yürürlü e
girecektir. Sözle me 1(bir) yıl sürelidir. Süre sonundan 15 (on be ) gün önce
TARAFLARCA feshedilmedi i takdirde, kendili inden birer yıl süre ile uzatılmı
sayılacaktır.
Taraflardan herhangi biri, herhangi bir zamanda, di erine fesih talebini yazılı olarak
bildirerek, sözle meyi derhal ve tek taraflı olarak sona erdirebilir. Tarafların fesih
tarihine kadar tahakkuk edecek hak ve borçları saklıdır.
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Devir
Taraflardan hiçbiri i bu Sözle meden do an hak ve yükümlülüklerini, sözle me
taraflara özel edimler yükledi i için üçüncü ki ilere devir veya temlik edemez.
Mutabakat ve De i iklikler
Bu sözle me, bu sözle menin konusu ile ilgili olarak taraflar arasındaki tüm
mutabakat ve yükümlülükleri kapsamaktadır; her iki tarafın yetkili görevlileri tarafından
yazılı olarak hazırlanıp imzalanmadıkça bu sözle mede yapılacak herhangi bir
de i iklik ve ilave geçerli addedilmeyecektir.
Zımni (Örtülü) Feragat Olmaması
Taraflardan birinin, bir veya birden fazla durumda bu sözle menin bir veya birden
fazla
hükmünden
yararlanmaması
bundan
feragat
edildi i
anlamında
yorumlanmayacaktır.
hbarlar
bu Sözle me dolayısı ile yapılacak ihbar ve/veya ihtarlar, ahsen veya teleks, telefaks, veya iadeli taahhütlü mektup ile tarafların i bu sözle me kapsamında belirtilmi
adreslerine gönderilecektir. Ancak Türk Ticaret Kanununun 20/III. maddesinde
belirtilen ihbarlar (ba lıca temerrüt, fesih, ve rücu ihbarları) Noter, telgraf, veya iadeli
taahhütlü mektup ile gönderildikleri takdirde geçerli sayılacaktır. hbar ve/veya ihtarlar
Türk Kanunlarına göre tebli edilmi sayıldıkları günden itibaren geçerli olacaklardır.
Yetkili Mahkeme
Bu Sözle menin geçerlili i, yorumu veya uygulanması ile ilgili ihtilaflar veya bu sözle meden
veya bu Sözle me ile ilgili sözle melerden kaynaklanan di er hukuki ihtilaflarda stanbul
Mahkemeleri ve cra Daireleri yetkili olacaktır.
mza
bu SÖZLE ME, bu madde dahil 14 (ondört) Maddeden ibaret
arasında ..../...../2009 tarihinde K nüsha olarak imza ve teati edilmi tir.

Tarih

JOTUN BOYA
SAN. VE T C. A. .

olup,

taraflar

ÜYE

mzalayan Ki inin
Adı, Soyadı ve
Unvanı
mza – Ka e
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