TaTuTa.org Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi
1. Giriş
Bu Sözleşme BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’ne (bundan sonra BUĞDAY
olarak adlandırılacaktır) ait TaTuTa.org adlı web sitesinin (bundan sonra “Site” olarak adlandırılacaktır)
kullanım koşullarını belirler; siteyi kullanan herkes (bundan sonra “Kullanıcı” olarak adlandırılacaktır)
siteyi kullanmakla bu koşulları tümüyle ve eksiksiz kabul etmiş olur. Bu sözleşme koşullarını kabul
etmeyenlerin siteyi kullanmamaları gerekir.
2. Sitenin Kullanma Lisansı
Aksi belirtilmedikçe Site ve Sitede bulunan öğelerin fikri mülkiyet hakları BUĞDAY’a aittir. Aşağıdaki
koşullar çerçevesinde BUĞDAY’ın her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır.
Kullanıcı aşağıdaki sınırlamalar ve bu Sözleşmenin başka bölümlerinde yer alan koşullar hariç olmak
üzere Siteden kişisel kullanımı için sayfaları veya başka içeriği görüntüleyebilir, sadece ön belleğe alma
amaçlı indirebilir veya yazdırabilir.
Ancak Kullanıcı:
(a) Site içeriğini yeniden yayımlayamaz (bir başka web sitesinde yayımlama dâhil);
(b) Sitede yer alan içeriği kısmen veya tamamen satamaz, kiralayamaz veya üçüncü şahıslara
devredemez;
(c) Sitede yer alan içeriği düzenleyemez veya değiştiremez (kendine ait üyelik bilgileri hariç).
3. Yasak Kullanım Şekilleri
Kullanıcı Siteyi her hangi bir şekilde Siteye zarar verecek, ona erişimi engelleyecek veya durduracak
veya yasa dışı bir şekilde veya yasanın suç kabul ettiği eylem ve faaliyetler ile ilgili olarak kullanamaz.
Kullanıcı Siteyi herhangi bir bilgisayar virüsü, casus yazılımı veya cihazlara veya onların işletim
sistemlerine veya bu cihazlarda barındırılan bilgilere zarar verecek herhangi bir içerik taşıyan herhangi
bir malzemeyi kopyalamak, saklamak, barındırmak, iletmek, yollamak, kullanmak, yayımlamak veya
dağıtmak için kullanamaz.
Kullanıcı BUĞDAY’ın yazılı izni olmadıkça Sitede sistematik ve otomatik bilgi toplama işlemleri (bunlarla
sınırlı olmamakla birlikte scraping, data mining, data extraction ve data harvesting dahil) yapamaz.
Kullanıcı Siteyi BUĞDAY’nin izin vermediği ticari duyuruları iletmek ve tanıtım yapmak için kullanamaz.
4. Erişim Sınırlaması
Sitenin belli alanlarına erişim sınırlıdır. BUĞDAY kendi tasarrufuna bağlı olarak Sitenin diğer alanlarına,
hatta Sitenin tamamına erişimi sınırlama hakkını saklı tutar.
Kullanıcının Sitenin erişimi sınırlı alanlarına girebilmek için elde ettiği kullanıcı adı ve şifreyi gizli tutması
gerekmektedir.
Kullanıcının, hesabının veya şifresinin yetkisiz bir şekilde kullanıldığını fark ettiğinde durumu derhal
info@tatuta.org adresine bildirmesi gerekmektedir.
Sitede Kullanıcının şifresini gizli tutamaması sonucu meydana gelecek işlemler ve faaliyetlerden ve bu
durum sonucu oluşabilecek zararlardan Kullanıcı sorumludur.
Kullanıcı, kişiye özel tanımlanan hesabını ve sitede yer alan ev sahibi iletişim bilgilerini başkalarıyla
paylaşmamayı kabul eder.
5. Kullanıcı İçeriği
Burada “kullanıcı içeriği” ile Kullanıcı tarafından Siteye gönderilen her türlü malzeme (bunlarla sınırlı
olmamakla birlikte metinler, görseller, videolar, ses kayıtları) ifade edilmektedir.
Kullanıcı, kullanıcı içeriğinin bu sözleşme koşullarına uygun olduğunu kabul ve beyan eder.
Kullanıcının kullanıcı içeriği yasa dışı olamaz ve herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edemez ve
gerek kendisi, gerek BUĞDAY gerekse de üçüncü bir şahıs aleyhine herhangi bir yasal sonuç doğurucu
nitelikte olamaz.

Kullanıcı tarafından Siteye daha önce herhangi bir şikâyete, yasal işlem ve kovuşturmaya uğramış içerik
konamaz.
BUĞDAY Sitede barındırılan veya yayımlanan veya Sitede bulunan veya sunucularına yüklenen her
türlü kullanıcı içeriğini değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar.
Sitede kullanıcıların dolduracakları ziyaret başvuru formu ve yorum formlarının yer aldığı bölümler yer
almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözler
ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları
yoktur. Kullanıcıların bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve
benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
6. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılar
Sitede direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi
vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, Site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde BUĞDAY'ın hiçbir
kontrolü olmadığı için, Sitenin linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden
sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen
hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca
BUĞDAY'ın böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen
herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile
bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan
doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.
7. Sorumluluk Sınırı
Sitede bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak tipografik ya da geç
güncellemelerden kaynaklanan eksik ya da hatalardan BUĞDAY veya beraber çalıştığı kişi ve kurumlar
sorumlu tutulamaz.
BUĞDAY Sitede yayımlanan bilgilerin bütünlük ve güncelliğini garanti etmediği gibi Sitenin her zaman
erişilir olacağını ve Sitenin güncel tutulacağını da garanti etmez.
BUĞDAY’ın geçerli yasaların izin verdiği sınırlar içinde Siteyi ancak yeterli koşullarda tutmak dışında
herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Yapılan ziyaret başvurularında her ev sahibinin kendi koşulları geçerlidir. Kullanıcı, bu ev sahiplerinden
herhangi birine ziyaret başvurusu yapmak isterse, başvuru yaptığı ev sahibinin koşullarını kabul etmiş
sayılır.
Kullanıcı, ziyaret başvurularıyla ilgili ev sahiplerinin verdiği kabul veya red kararlarından BUĞDAY’ı veya
beraber çalıştığı kişi ve kurumları sorumlu tutamaz.
8. Sorumsuzluğun Sınırları
Bu sözleşmede yer alan hiç bir madde BUĞDAY’ın ve Kullanıcının aşağıdakiler ile ilgili
sorumluluklarının ortadan kalkmasına neden olamaz:
(a) ihmal sonucu ölüm veya yaralanma; (b) dolandırıcılık veya yalan beyan; (c) geçerli yasalarca suç
sayılan her türlü faaliyet; (d) geçerli yasalarca ortadan kaldırılması mümkün olmayan sorumluluklar.
Bu bölümde veya bu Sözleşmenin diğer bölümlerinde ifade edilen sorumlulukların ortadan kalkması
durumları: (a) bir önceki paragrafta çizilen çerçeveye göre değerlendirilir; (b) bu kullanım koşullarından
doğan sorumlulukları veya bu sorumlulukların öznesi ile ilgili sözleşme sorumlulukları, ihmalden
doğanlar dâhil tüm haksız fiiller ve bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali sonucu ortaya çıkan
sorumlulukları düzenler.
BUĞDAY makul sınırlar içinde denetimi altında olmayan olaylar sonucu oluşacak zararlardan sorumlu
değildir.
9. Tazminat
Kullanıcı bu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi sonucu BUĞDAY’ın uğrayacağı her türlü zararı, ziyanı,
bundan doğan maliyetleri ve giderleri tazmin eder.
10. Sözleşme Hükümlerinin İhlali

Kullanıcı tarafından sözleşme hükümlerinin ihlali halinde BUĞDAY bu sözleşme hükümlerinden doğan
diğer hakları saklı kalmak koşulu ile Kullanıcının hesabını askıya alma, Kullanıcının Siteye erişimini
engelleme, Kullanıcının IP adresi ile herhangi bir bilgisayarın Siteye erişiminin bloke edilmesi,
Kullanıcının internet hizmet sağlayıcısından Kullanıcının Siteye erişiminin bloke edilmesinin talep
edilmesi de dahil her türlü önlemi alma ve Kullanıcı aleyhinde yasal işlemde bulunma hakkına sahiptir.
11. Değişiklikler
BUĞDAY’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım
koşullarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkı saklıdır.
12. İhtilaf
Bu sözleşme ile ilgili doğacak ihtilaflar için İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

