
 

 

ONLİNE HİZMETLER 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

Sözleşmenin Tarafları ve Amacı 

Madde 1 – Bir tarafta İstanbul Sanayi Odası ile (Bu sözleşmede bundan böyle İSO olarak 

anılacaktır) diğer tarafta www.iso.org.tr sitesindeki Online Hizmetlerden yararlanacak olan 

web sitesi kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle Üye olarak anılacaktır) arasında web 

sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve 

yürürlüğünü sağlamaktır. 

Sözleşmenin Uygulanması 

Madde 2 – İSO Online Hizmetler üyesi olmak ve bu sistem içerisindeki hizmetlerden 

yararlanmak istiyorsanız, önce başvuru formunu doldurmanız ve işbu üyelik sözleşmesinin 

hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. 

Üyelik Sistemi 

Madde 3 – Üyelik Sisteminin Kuruluşu; 

3.1 – Üye tarafından usulüne uygun şekilde imzalanarak doldurulan başvuru formu İSO’ya 

posta yoluyla, kargo yoluyla veya elden iletilir. 

3.2 – İSO, başvuru formunu onaylayıp onaylamama serbestisine sahiptir. 

3.3 – Bu üyelik sözleşmesi üyenin Online Hizmetler Başvuru Formunu İSO’nun onaylaması 

ile teşekkül etmiş olacaktır. 

3.4 – İSO, başvuru formunu onayladıktan sonra üyeye özel olan şifreyi e-posta yoluyla 

ulaştırır. 

3.5 – Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer. 

Hizmetlerin Tanımı 

Madde 4 – İSO, başvuru formunu onayladığı üyelerine, onay tarihi itibariyle Online 

Hizmetler içerisinde yer alan hizmetleri sunar. 

Üyelik Sistemi ve Gizlilik İlkesi 

Madde 5 – Online Hizmetler üyesine,  İSO tarafından güvenliği sağlanmış şifre verilir. Şifre 

sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin 

seçimi ve korunması kullanıcının sorumluluğundadır. İSO şifre kullanımından doğacak 

problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. 



Sözleşmenin Süresi 

Madde 6 – İSO,  işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda veya hiçbir sebep beyan etmeden 

istediği üyenin üyeliğine son verme dolayısıyla aralarındaki sözleşmeyi bitirme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

Üyenin Yükümlülükleri 

Madde 7 

7.1 – Üye, başvuru esnasında verdiği bilgilerin doğruluğunu onaylar ve bilgilerin yanlış 

olmasından kaynaklanacak her türlü sonucu peşinen kabul eder. 

7.2 – Üye, İSO tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifrenin kullanımında doğacak her 

türlü sorumluluğu kendi taşır. 

7.3 – Üye, İSO tarafından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifresini başkalarına 

kullandıramaz ve devredemez.  

7.4 – İSO, web sitesinde yer alan her türlü bilginin kullanımından doğabilecek maddi ve 

manevi zararlardan dolayı üyeye karşı sorumlu tutulamaz. Üye bu sözleşmeyi imzalayarak 

bunu peşinen kabul eder. 

7.5 – Üye, İSO tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif haklarının İSO’ya ait 

olduğunu bu servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını 

kabul eder. 

7.6 – Üye, verilerinin İSO’nun ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı 

doğabilecek zararlardan ötürü İSO’nun sorumlu olmayacağını kabul eder. 

7.7 – Üye, kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu 

kabul eder.  

7.8 – Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse bile bu iptal işleminden önce üyeliği sırasında 

gerçekleştirdiği icraatlardan sorumludur. 

7.9 – Üyenin kendine ait bilgileri başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış linkini 

kullanarak çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan dolayı oluşabilecek zararlardan tamamen 

üye sorumludur. 

7.10 – Üyenin iletişim ve kredi kartı bilgilerini başka kişilerle paylaşması sonucu doğabilecek 

her türlü zarardan tamamen üye sorumludur.  

İSO’nun Yükümlülükleri ve Yetkileri  

Madde 8  

8.1 – İSO, Online Hizmetlerden yararlanacak üyelerinin güvenliği için gerekli olan önlemleri 

almış olup, bu güvenlik SSL denilen ve dünyaca güvenli kabul edilen bir sistem tarafından 

sağlanmaktadır. 

8.2 – İSO, her hangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya 

durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 

İSO’nun üyelerine veya üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğu olmayacaktır. 



8.3 – İSO, servislerinin her zaman ve her şart altında güvenli sunulacağını ve servis 

kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını taahhüt etmez. 

8.4 – İSO veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin 

eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı 

sorumluluk kabul etmez.  

8.5 – İSO’nun tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından dolayı birçok sorunlar 

yaşanabilir. Bu gibi sebeplerden dolayı,  İSO hiçbir şekilde sürekli,  kesintisiz ve güvenli 

hizmet vereceğini garanti ve taahhüt etmez. 

8.6 – İSO Online Hizmetler üyelerinin kimlik bilgileri gizlilik prensipleri çerçevesinde 

muhafaza edilir. Ancak aşağıdaki koşulların münferiden veya toplu olarak gerçekleşmesi 

halinde İSO üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

- Resmi makamlardan üyeye yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi 

gelmesi halinde 

- Üyenin Online Hizmetler çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj 

veya saldırı yaptığının tespiti halinde 

- Üyeliği iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşmenin ihlalini tekrarlaması 

halinde  

8.7 – İSO, herhangi bir anda hiçbir sebep belirtmeksizin herhangi bir üyenin üyeliğini iptal 

etme,  hizmete son verme veya hizmetin şeklini değiştirme hakkına sahiptir. 

8.8 – İSO, sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme,  yenileme ya da iptal etme hakkına 

sahiptir. 

8.9 – İSO’nun iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen üyelerin 

üyelik bilgileri İSO tarafından saklanacaktır. 

9.10- İSO iş bu üyelik nedeniyle üyenin tüm verilerini işleyebilir, kullanabilir. Üyeye 

bilgilendirme, tanıtım mailleri atabilir. Üye tüm bu bilgilendirmeleri kabul ettiğini beyan ve 

taahhüt eder. 

İSO Kayıtlarının Geçerliliği 

Madde 9 – Üye, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İSO’nun defter, bilgi ve bilgisayar 

kayıtlarının HMK 193 mad. anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil 

edeceğini, İSO kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulmadığına ilişkin 

yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Yetkili Mahkeme 

Madde 10 – İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın 

çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır. 

Uygulanacak Hükümler 

Madde 11 – Bu sözleşme kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşme 

hükümlerine, hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümlere başvurulacaktır. 

Yürürlük 



Madde 12 – Üyenin doldurduğu başvuru formunun İSO tarafından onaylanması ile işbu 

sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 


