
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

1.Taraflar  

İş bu sözleşme; 

a) www.unupak.com.tr internet sitesinin(‘internet sitesi’ olarak anılacaktır) sahibi ve işletmesini 

yürüten İçmeler Mh. Ankara cd. No:29/A Tuzla/İstanbul adresinde mukim UNUPAK GIDA ET İNŞ. TUR. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “Unupak” olarak anılacaktır. ) ile  

b) www.unupak.com.tr  internet sitesine giriş yaparak üye olan internet kullanıcısı (“Üye”) 

arasındadır. Unupak ile Üye bu sözleşmede “taraf” veya “taraflar” olarak anılacaklardır. 

2.1. Sözleşmenin Konusu 

 İşbu Sözleşme’nin konusu Unupak’ın sahip olduğu internet sitesi www.unupak.com.tr den 

yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir. 

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Üye, İnternet sitesinde sunulan ve satılan ürün ve/veya hizmetleri satın 

almak istemektedir. 

2.3. İşbu Sözleşme’nin amacını, internet sitesi üzerinde Unupak tarafından sunulan hizmetlerden, 

Üye'nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve 

yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye internet 

sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e yönelik 

her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder. 

3.1 Üye, internet sitesi’ ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru 

olduğunu, Unupak’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve 

derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.  

3.2 Üye'nin aldığı şifreyi kullanma hakkı sadece Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa 

veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir. 

3.3 Üye İnternet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat ve hükümlere uymayı ve bu hükümleri ihlal 

etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumlarda ortaya çıkabilecek tüm cezai ve hukuki yaptırımlar 

münhasıran Üye’yi bağlayıcı olacaktır. 

3.4 Üye, İnternet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız 

ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına kişilik haklarına tecavüz edecek şekilde ve 

yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai 

yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır. 

3.5 İnternet sitesinde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler 

münhasıran Üyeler'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından 

yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Unupak ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı 

bulunmamaktadır. Unupak’ın Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya 

kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve 

görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

3.6 Unupak, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek 

zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı  
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uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Unupak’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul 

etmiştir. 

3.7. Üye, İnternet sitesinin kullanımına bağlı olarak veya internet sitesinin sunduğu araçlar veya 

hizmetler yoluyla diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve 

dahi bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai 

sorumluluklar tamamen üyeye aittir. 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal 

nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Unupak’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai 

sonuçlarından sorumlu tutamaz. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi 

halinde, Unupak’ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde 

bulunma hakkı saklıdır. 

3.9. Unupak ın her zaman gerekli gördüğü durumlarda Üye ye ait dosya bilgi ve belgeleri silme hakkı 

vardır. Üye Unupak ın bu tasarrufunu önceden kabul etmiş sayılır. Unupak ın bu durumda bir 

sorumluluğu yoktur. 

3.10. www.unupak.com.tr internet sitesinin yazılım, tasarım ve diğer içerikleri bir lisansla 3.taraflara 

ait olduğu belirtilmediği sürece Unupak a aittir. İnternet sitesi üzerinde Unupak a veya diğer 

şirketlere ait telif hakları veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar 

üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. 

3.11.Unupak tarafından İnternet sitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ve/veya yasal 

mevzuat uyarınca; siteye erişim saati, IP adresi, internet servis sağlayıcı ve internet tarayıcı gibi bazı 

bilgiler toplanabilir. 

3.12.Unupak üyenin kişisel bilgilerini  

a)yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde 

b)yasal yükümlülüklere uygun hareket etmek veya 

c)Unupak tüzel kişiliğini veya bu tüzel kişiliğe dâhil fertlerin haklarını ve mülkiyetini savunmak için 

gerekli gördüğü durumlarda açıklayabilir. 

3.12. Unupak İnternet sitesinin virüs ve benzeri diğer kötü amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması 

için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bununla beraber güvenliğin sağlanması için 

kullanıcının, kendi siber güvenlik sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması 

gerekmektedir. Üye www.unupak.com.tr sitesi’ne girmesiyle ilişkilendirilebilen kendi yazılım ve 

işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından 

kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. 

3.13. Unupak internet sitesinin içeriğini, sunduğu herhangi bir hizmeti istediği zaman değiştirme veya 

sona erdirme hakkını saklı tutar. 

3.14. Unupak üyelik sözleşmesinin 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, yayınlandığı andan itibaren tüm üyeleri bağlayıcı hüküm ifade 

edecektir. 

3.15.İş bu sözleşme uyarınca Unupak, Üyelerinin kendisinde kayıtlı e-posta adreslerine mailler ve cep 

telefonu numaralarına SMS gönderilmesini kabul etmiş sayılır. 
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3.16. Taraflar, Unupak’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK 

madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği 

hususunu kabul ve beyan eder. 

4. Sözleşmenin Feshi 

Taraflar'dan herhangi biri, bu Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman 

feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları 

karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Üye, Sözleşme'yi İnternet sitesinde belirtilen açık adres 

veya iletişim mail adresine üyelik iptaliyle ilgili mail atarak feshedebilir. 

5.İhtilaf Halleri  

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaf durumlarında İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir 

6. Yürürlük  

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik 

sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında 

akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


