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İŞNET BLUUTY BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.

TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak adlandırılacaktır.) https://bluuty.com websitesinin
sahibi olan ve şirket merkezi İçmeler Mahallesi, Piri Reis Caddesi, Türkiye İş Bankası Tuzla Teknoloji ve
Operasyon Merkezi, No: 62, Tuzla, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 506576 sicil
numarası ile kayıtlı İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra kısaca
“İŞNET” olarak adlandırılacaktır) ile https://bluuty.com’a (bundan sonra “SİTE” olarak adlandırılacaktır.) aşağıdaki
şartları kabul ederek üye olan SİTE Üye’si arasında, Üye’nin İŞNET’in sunduğu hizmetlerden yararlanmasına
ilişkin koşulların belirlenmesi amacı ile imzalanmıştır.
İŞNET ve Kullanıcı işbu ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.
Üyelik başvurusu yapan herkes işbu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini ve işbu
SÖZLEŞME’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisine bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
2.

KONU

İşbu SÖZLEŞME'nin konusu İŞNET'in sahip olduğu SİTE’den ÜYE'nin faydalanma şartlarının belirlenmesi üyelik
işlemlerinin yapılması, site kullanım koşullarının belirlenmesi ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
İşbu SÖZLEŞME’ye SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İŞNET tarafından yapılan tüm
uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir.
SİTE kullanım koşullarını İŞNET her zaman tek taraflı olarak belirleme hakkına sahiptir.
ÜYE, işbu SÖZLEŞME hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin
İŞNET tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
3.

TANIMLAR

İşbu SÖZLEŞME’de ve geçen ve aşağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları şekilde
anlaşılacaktır. Bu maddede tekil olarak tanımlanan bir terim çoğul olarak kullanıldığında da aynı tanım
çerçevesinde yorumlanır.
Bu SÖZLEŞME’de geçen tanım ve kısaltmalar ise aşağıdaki gibi anlaşılacaktır:

ÜYE

https://bluuty.com üzerinden üye ol butonuna tıklayarak işbu SÖZLEŞME’yi
imzalayan akdeden ve SİTE üyesi olan gerçek veya tüzel kişi
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HİZMET

İŞNET’in veri merkezinde kurulu fiziksel sunucular üzerinde, sanallaştırma
yazılımları kullanarak Müşteri’ye sunduğu sanal sunucu hizmetidir.

SİTE

https://bluuty.com adresinde bulunan web sitesidir.

KİŞİSEL VERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 3/d maddesi
uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi ile 6/1
maddesinde sayılan özel nitelikli kişisel verilerdir.

4.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1
Üye olmak isteyen şahısların, üyelik statüsünün kazabilmesi için, SİTE’de bulunan işbu SÖZLEŞME’yi
onaylayarak, talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgileri ile doldurması, Üyelik başvurusunun İŞNET tarafından
değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.
4.2
Üye olmak isteyen şahısların 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. SÖZLEŞME’yi bir
şirket veya kuruluş adına imzalayan şahıslar şirket adına imza atmaya yetkili olduğunu ve imzası ile akdetmiş
olduğunu SÖZLEŞME ile şirketi bağlayabildiğinizi aksi halde Türk Ceza Kanunu ve sair hükümler uyarınca
sorumlu olacağınızı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3

SİTE üyeliği kişiseldir. Başkasına devredilemez.

4.4
Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye
işbu SÖZLEŞME’de ve SİTE’de belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olmaktadır. ÜYE, işbu SÖZLEŞME
hükümlerini kabul etmekle SİTE içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin İŞNET tarafından
açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir. ÜYE’ler işbu SÖZLEŞME’yi
doldururken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, İŞNET’in bu
bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve
taahhüt eder.
4.5
Üye, SİTE üzerinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu ve SÖZLEŞME
hükümlerine ve SİTE’de belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuatlara ve ahlak kurallarına uygun olarak
hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye'nin SİTE dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki
ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
4.6
ÜYE, işbu SÖZLEŞME’nin konusunu oluşturan ürün ve HİZMET ’lerden yararlanırken; Türk Ceza Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, markalar, patent hakları, yasa, yönetmelik, kararname ve
sair ilgili mevzuat hükümleri başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır.
Aksi halde kanuna aykırı kullanımdan kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden
doğrudan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞNET , ÜYE’nin bu tür davranışlarından ve
sonuçlarından dolayı sorumlu tutulamaz. ÜYE, işbu SÖZLEŞME kapsamında İŞNET tarafından sağlanan
HİZMET ’lerin kullanımı ile ilgili olarak İŞNET’e üçüncü şahıs ve kurumlar tarafından yapılacak tüm taleplerin
muhatabının kendisi olacağını ve bu nedenle İŞNET’in uğrayabileceği tüm zararları karşılayacağını kabul ve
taahhüt eder.
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4.7
ÜYE 'nin SİTE üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, ÜYE
tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen ÜYE'nin sorumluluğundadır.
ÜYE, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu,
bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve
işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu
def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8
ÜYE, İŞNET’in yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü
olduğu durumlarda; ÜYE’lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple
İŞNET’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bunun
haricinde ÜYE, Uygulama üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarının ihlal
edildiği iddiası ile İŞNET’e bildirimde bulunulması halinde; ÜYE’nin bildirdiği ad-soyad/ticari unvanını ve gerekli
şirket bilgilerini İŞNET ilgili kişi ya da kuruma verebilir.
4.9
SİTE’ye üye olurken verilen e – posta adresinin ve telefon numarası da dahil kişisel ve sair bilgilerin
kanunlar önünde ÜYE’ye ait, doğru ve aktif olması zorunluluğu bulunmaktadır. ÜYE tarafından yanlış beyan
edilen iletişim bilgileri sebebiyle oluşabilecek hatalardan İŞNET sorumlu değildir.İŞNET’in bu bilgilerin gerçeğe
aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.ÜYE,
sağladığı bilgilerin hiçbirinin İŞNET tarafından gerçeğe ve hukuka aykırı olarak kaydedilmediğini kabul eder.
4.10 SİTE’ye giriş yapılırken ve üyelikle ilgili tüm yazılı ve sözlü görüşmelerde üye olurken verilen iletişim
bilgileri esas alınır.
4.11 ÜYE’nin, üyelik başvurusu sırasında bildirdiği ve güvenliği açısından alınan diğer bilgiler üye tarafından
değiştirilemez. Bunların haricindeki ÜYE’ye ait bilgiler ÜYE tarafından SİTE veya Müşteri Hizmetleri aracılığıyla
değiştirilebilir. Müşteri Hizmetleri tarafından gerekli bilgilerin değiştirilebilmesi için üye; Müşteri Hizmetleri güvenlik
kontrolünden sorunsuz olarak geçmek ve kimlik bilgilerini doğrulamakla yükümlüdür.ÜYE, İŞNET tarafından
kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı
bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından
İŞNET’ekarşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İŞNET’in sözkonusu izinsiz kullanımdan
kaynaklananher türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Ayrıca izinsiz kullanımdan kaynaklı olarak ÜYE’lerin
ve/veya İŞNET’İN ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı ya da uğrayabileceği maddi, manevi her türlü zarardan da
ÜYE sorumludur.
4.12 İŞNET, işbu SÖZLEŞME konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen kişinin yaptığı üyelik başvurusunu
kabul etmeme hakkını saklı tutar.
4.13 ÜYE, SİTE’yi aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde
kullanmayacağını, aksi takdirde ve herhalde SİTE kullanımından doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerin
tamamen ve münhasıran kendisini bağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


SİTE’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla
kullanılması;
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Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh
adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dâhil yanlış veya yanıltıcı kişisel
veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların
SÖZLEŞME’ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir ÜYE'nin hesabının izinsiz
kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;



SİTE’ye, SİTE’nin veri tabanına, SİTE üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici işlemlerin
yapılması



SİTE tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız
derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması,
İŞNET’ten önceden yazılı izin alınmaksızın SİTE üzerinde otomatik program, robot, web crawler,
örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları
veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde SİTE’de yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir
kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

4.14 İŞNET, gerekli gördüğü hallerde üyeliği gerekçe göstermek kaydıyla tek taraflı olarak sona erdirebilir,
askıya alabilir. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Sona eren üyelik bilgileri SİTE’nin belirleyeceği zaman
diliminde sitenin veri tabanında saklamaya devam eder. İŞNET, işbu SİTE’de mevcut her tür hizmet, ürün,
kampanya, vs. bilgiler ve kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın
değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.
SİTE’de belirtilen kurallara aykırılık halleri, Üye’nin İŞNET bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri, üyeliğe
son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler.
SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web
sayfaları için de geçerlidir. İŞNET, SÖZLEŞME’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin
kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim
hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve
durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4.15 Üyelik başvurusu yapan herkes işbu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyup kabul ettiğini ve işbu
SÖZLEŞME’nin iradesine ve hukuka uygun olarak kendisine bağlayıcı nitelik kazanacağını beyan, kabul ve
taahhüt eder.
4.16 İŞNET, gerekli gördüğü hallerde üyeliği ve SİTE’ye gerekçe göstermek kaydıyla tek taraflı olarak sona
erdirebilir, askıya alabilir. Üye’nin işbu SÖZLEŞME’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde İŞNET
Üye’nin SİTE’nin tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına
sahiptir.
4.17
Üye, SİTE’yi İŞNET’e maddi ve teknik olarak zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye,
SİTE’ye zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli
koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve
taahhüt eder.
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4.18
SİTE’nin içeriğinin SÖZLEŞME ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine
aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; İŞNET’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.19 İŞNET, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek
zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYE, SİTE’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar
yüzünden İŞNET’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.
4.20 İŞNET’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde ÜYE’nin üyeliğini silme, ÜYE’ye ait dosya, belge ve
bilgileri silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, ÜYE’nin hiçbir sorumluluğu
yoktur.
4.21

ÜYE, dilediği zaman tek taraflı olarak bildirim ile üye hesabını kapatabilir.

4.22 İŞNET tarafından SİTE’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuatlar
çerçevesinde çeşitli log kayıtları ve IP adresi, SİTE’ye erişilen tarih ve saat ve SİTE’ye doğrudan bağlanılmasını
sağlayan web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
4.23 İŞNET, SİTE’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, ÜYE’lere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya
da sona erdirme hakkını saklı tutar.
4.24 İŞNET, SÖZLEŞME’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her
zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her
hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.
4.25 ÜYE, donanım veya yazılım kaynaklı öngörülemeyen sistem çöküntülerinden, hata ve eksikliklerden
dolayı oluşabilecek servis aksamalarından ötürü, aldığı hizmetin kesintiye uğraması veya kaldığı yerden devam
etmemesi nedeni ile herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.26 Üye, dilediği zaman tek taraflı olarak bildirim ile üye hesabını kapatabilir. Üyeliğinin sonlanmasına ilişkin
yazılı talebini SITE Müşteri Hizmetlerine ileterek üyeliğinin sonlandırılmasını talep edebilir. Talebini iletmesinin
ardından üyeliğin sona erdirilmesine ilişkin işlemler İŞNET tarafından tamamlandığı anda üyelik sona erer.
Sonlandırılan üyelik müşteri hizmetlerine başvurularak tekrar başlatılabilir. Aynı şekilde İŞNET de çeşitli nedenler
ile üyelikleri sona erdirebilir/askıya alabilir.
4.27 İŞNET, SİTE’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir
içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.
4.28 Üye, SİTE üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olduğunu
kabul eder. Üye, İŞNET’in ve/veya başka bir üçüncü kişinin ayni veya şahsi haklarına, ki şisel verilerine,
malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki SİTE dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri,
video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek
şekilde SİTE’ye yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle
üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İŞNET’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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4.29 Üye, bilerek veya herhangi bir kastı olmadan veritabanına veya SİTE’ye yapılacak saldırıdan, zararlı
içeriği olan fiillerden ve izinsiz giriş yapmaya çalışmaktan ötürü ortaya çıkacak her türlü zarardan sorumlu
olacaktır. Veri tabanına veya SİTE’ye yapılacak herhangi bir saldırı sonucunda, üyelik bilgilerinin kötü amaçlı
kullanıcıların eline geçmesinden ve bu bilgilerin kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan İŞNET sorumlu
tutulamaz.
4.30 SİTE’ye bağlantı güvenliğinden Üye sorumludur. Güvenli bir şekilde bağlanılması, üyelik bilgilerinin
korunması ve üyelik hesabından çıkış yaparken güvenli çıkış yapılması Üye’nin sorumluluğundadır. Güvenlik
zafiyeti oluşması durumunda İŞNET’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5.

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İŞNET, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde
muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler, işbu
SÖZLEŞME’nin ifası amacı ile ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. ÜYE, SÖZLEŞME kapsamında iletebileceği kişisel verilere ilişkin olarak,
İŞNET’in kişisel verilerin toplanması esnasında ilgili kişileri Kanun kapsamında bilgilendirdiğini beyan ve taahhüt
eder. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, SİTE’de yer alan İşNet Kişisel Verilerin Korunması
ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni’ni inceleyerek; İŞNET tarafından işlenebilecek kişisel verilerin işlenme
amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları
hakkında bilgi edinebilir. İŞNET ÜYE'nin sağladığı kişisel verileri SİTE’de yer alan Kişisel Verilerin Korunması
Politikası ve Gizlilik Bildirimi’ne uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve işleyebilmektedir. Kişisel
Verilerin Korunması Politikası ve Gizlilik Bildirimi, SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
ÜYE işbu SÖZLEŞME’ye ilişkin olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil olmak üzere kişisel
verilerin korunmasına ilişkin tüm uygulanabilir kanunlara, düzenlemelere, kurallara uyduğunu ve sözleşme sona
erse dahi uymaya devam edeceğini ve bunların ihlal edilmesine sebep olmayacağını taahhüt ve garanti eder.
6.

MÜCBİR SEBEPLER

SÖZLEŞME’nin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleşen, öngörülmeyen ve İŞNET’in kontrolü
dışında gelişen, yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, kusurundan kaynaklanmayan, kontrolü dışında
gerçekleşen ve öngörülemeyecek diğer olaylar Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş,
seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı,
iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu
sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın
hastalıklar veya diğer bir doğal felaket ("Mücbir Sebep") İŞNET’in işbu SÖZLEŞME’den doğan yükümlülüklerini ifa
etmesini engeller veya geciktirirse, İŞNET ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken
yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu SÖZLEŞME’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
7.

FİKRİ MÜLKİYET

“Bluuty” ve “İŞNET” marka ve logoları, SİTE’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve İŞNET tarafından oluşturulan her
türlü marka, tasarım, logo, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı İŞNET’in mülkiyetindedir.
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ÜYE, İŞNET’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz,
paylaşamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz. Üye'nin, İŞNET’in veya üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek
şekilde davranması halinde, Üye, İŞNET’in ve/veya üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı tüm zarar ile masraflarını
tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
SİTE’de bulunan bütün yazılı, resimli, sesli grafik içeren ve/veya içermeyen tüm materyallerin her türlü kullanım
hakkı saklıdır. Üye, SİTE tarafından kendisine sunulan hizmet ve ürünler ile bunların sunumları ile ilgili her türlü
görsel ve işitsel materyalin İŞNET fikri mülkiyetinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde SİTE’nin yazılı izni
olmaksızın kullanmayacağını ve/veya kullandırılamayacağını, bu materyalleri kopyalayarak kişisel ve genel
kullanıma açık internet sayfalarında kullanmayacağını, yayınlamayacağını ve/veya bunları pazarlama hakkına
sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, SİTE tarafından hizmetin sunumu için kullanılan yazılımların
telif haklarının siteye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını ve hizmet alma amacı
ile sınırlı olarak kullanacağını taahhüt eder. İŞNET’in bilgisi olmadan Kurumsal Üye’nin bu materyalleri
kullanması, alıntı yapması halinde, doğacak zararlardan SİTE’nin hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu halde,
SİTE’nin uğrayacağı zarar ve ziyanları Üye’ye aynen rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.
8.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

İŞNET, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, SÖZLEŞME’yi ve SİTE’de yer alan Kişisel Verilerin
Korunması Politikası ve Gizlilik Bildirimi de dahil SİTE’de yer alan tüm politika, bildirim, aydınlatma metni ve
prosedürleri, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla SİTE’de ilan
ederek tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. SÖZLEŞME’de değişen hükümler SİTE’de ilan edildikleri
tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir.
9.

BÜTÜNLÜK

Bu SÖZLEŞME’nin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir
engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğ ini etkilemeyecek ve
geriye kalan hükümler, geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
10.

DEVİR

ÜYE, işbu SÖZLEŞME’den doğan hak ve yükümlülüklerini ve alacaklarını doğrudan, dolaylı veya tamamen veya
kısmen, üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
11.

UYGULANACAK HÜKÜMLER VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

11.1 İşbu SÖZLEŞME ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu SÖZLEŞME’deki yer alan hükümler
uygulanacak olup, bu SÖZLEŞME’de hüküm bulunmayan hallerde ise, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuat
hükümleri uygulanır.
11.2 ÜYE şikâyetlerinin giderilmesi için öncelikle info@bluuty.com adresine elektronik posta göndererek
şikâyetlerini iletebileceklerdir. İŞNET tarafından uzlaşma sağlanamaması halinde tüketici, Tüketici Hakem
Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir. Uyuşmazlığın giderilmesi için açılacak davalarda İstanbul
(Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
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12.

BİLDİRİM

İŞNET, ÜYE ile kayıt esnasında bildirmiş olduğu elektronik posta adresi aracılığıyla veya telefon numarasına
arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. ÜYE, elektronik posta adresini ve telefon
numarasını güncel tutmakla yükümlüdür. İletişim bilgilerinin güncel olmaması sebebi ile kendisine bildirim
yapılamamasından kaynaklı zararlardan tümüyle ÜYE sorumludur.
13.

DELİL SÖZLEŞMESİ

ÜYE, SÖZLEŞME’de doğabilecek uyuşmazlıklarda resmi defter ve ticari kayıtlar ile İŞNET’in veri tabanında,
sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi
anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
14.

SON HÜKÜM

Üye’nin, üyelik kaydı yapması SÖZLEŞME’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anla mına gelir.
Üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla işbu SÖZLEŞME taraflarca kabul edilmiş ve elektronik olarak onay vermesi
ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
İşbu SÖZLEŞME Üye tarafından üyeliğin iptal edilmesi ya da İŞNET tarafından üyeliğinin sonlandırılması durumu
olmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
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