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ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

1.) TARAFLAR 

 

İşbu sözleşme www.ihalehaberi.net sahibi Filiz GÖNDELEN (bundan böyle kısaca “İHALE 

HABERİ” olarak anılacaktır) ile www.ihalehaberi.net portalına üye olmaya onay veren ÜYE arasında 

karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

2.) TANIMLAR 

 

PORTAL:  www.ihalehaberi.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan 

internet sitesi ve mobil erişim uygulamalarıdır. 

 

VERİ: İnternet sitesi veya mobil cihaz üzerinden veya başka bir şekilde, İHALE HABERİ tarafından 

üyelik hakkı kapsamında üyenin erişimine sunulan tüm bilgileri ifade eder. 

 

ÜYELİK PAKETİ : Üyelik süresi boyunca www.ihalehaberi.net sitesini, İHALE HABERİ’nin 

belirleyeceği koşullarda kullanabilmek, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının güncel ihaleleri ve özel 

sektör projelerinin takibini yapmak, ÜYE’ye ait kullanıcılara özel ajanda uygulamasını kullanmak, 

güncel olarak firma adres ve telefon bilgilerine ulaşmak konularını kapsar. 

 

ÜYELİK HAKKI: Üyelik paketlerinin sağladığı sınırlarla bağlı olarak, İHALE HABERİ’nce sunulan 

verilere erişimi ve internet sitesinden üyelik paketinin sunduğu imkânlar kapsamında yararlanma 

(internet sitesi içindeki verilerin üyenin kullanımına açılması ve görüntülenmesi) hakkını ifade eder. 

Üyelik hakkından münhasıran ÜYENİN kendisi yararlanabilir. 

 

KORSAN KULLANIM: Herhangi bir kişinin üyelik sözleşmesi imzalamaksızın ve üye olmaksızın 

internet sitesini-mobil uygulamaları kullanması, bir üyeye ait şifrenin/şifrelerin, üyelik paketlerinin 

verdiği yetkiyi aşacak şekilde başkalarınca kullanılması, (birden fazla kullanım hakkı (üyelik) satın 

alınmaksızın, sistemin, aynı kullanıcı adı ve şifre ile birden fazla kişi tarafından kullanılması ya da 

kullandırılması) şifrenin/şifrelerin üye olmayan kişiye verilmesi, İHALE HABERİ’nin sunduğu 

verilerin başkalarına verilmesi, izinsiz olarak herhangi bir aygıt ile kopyalanması veya çoğaltılması, 

üyenin veya bir başka kişinin İHALE HABERİ’nin sunduğu verileri veya metinleri hard copy olarak 

kullanması veya çoğaltması, değiştirmesi, yayınlaması, iletmesi, herhangi bir cihaza aktarması veya 

satışa sunması, türemiş çalışmalar yapması, kopyalaması, yeniden dağıtması veya yeniden iletme-

yayımlama yapması ya da üye olmayan kişinin üyelik haklarını kullanması kısacası işbu sözleşme ile 

belirlenen kurallara aykırı şekilde gerçekleşen her türlü kullanım/kullandırma ve 

faydalanma/faydalandırma korsan kullanım teşkil eder ve korsan kullanım yasaktır. 

 

3.) KONU 

 

İş bu sözleşmenin konusu; ÜYENİN, İHALE HABERİ’nin sahibi ve işleticisi olduğu, 

www.ihalehaberi.net, (kısaca internet sitesi) adlı internet sitesine üye kayıt edilerek, internet sitesi ve 

mobil ortamda İHALE HABERİ’nin sağladığı verilere ulaşması, site içeriğinden faydalanması, sitenin 

kullanım koşulları ile taraflar arasındaki görev, sorumluluk hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. 

 

4.) ÜYENİN TABİ OLACAĞI ŞARTLAR 
 

4.1) ÜYE üyelik tarihi başladığı günden itibaren İHALE HABERİ’nin sunduğu tüm hizmetlerden 

faydalanabilir. 

 

4.2) ÜYE , kayıt işlemleri sırasında verdiği tüm bilgilerin (kişisel bilgiler, adres - ödeme bilgileri) ve 

site yönergesi ile sistem tarafından istenen diğer bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde yapılan 

yanlışlık sebebi ile doğacak her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu, İHALE HABERİ’nin bu 

hususta hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektedir. 
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4.3) Üyeliğin aktive edilmesi İHALE HABERİ’nin onayına bağlanabilir bu halde üyelik sistem 

üzerinden aktive edilir. İHALE HABERİ, işbu sözleşmeye aykırılık halinde üyeliği aktive edip 

etmemekte veya üyeliği dondurmakta veya üyeliği iptal etmekte serbesttir. 

 

 

5. GİZLİLİK VE ŞİFRE GÜVENLİĞİ 

 

5.1) İşbu sözleşme kapsamında İHALE HABERİ’nin internet sitesi ve mobil cihazlar üzerinden 

üyenin erişimine sunmuş olduğu veriler, üyeye verilen şifreler, üyenin erişimine sunulan bilgi ve 

belgeler, İHALE HABERİ’nin verileri elde etmek için kullandığı iş metotları, şablonları, inşaat 

projelerinin her türlü bilgileri, 3. Kişilere ait ad-soyadı, ticari unvan, iletişim bilgisi, üye açısından 

gizli bilgi olarak kabul edilir ve gizli bilgilerin ifşası yasaktır. Dolayısıyla ÜYE, korsan kullanıma yol 

açacak hiçbir eylemde bulunmayacağını, ayrıca korsan kullanım halinde, durumu derhal İHALE 

HABERİ’ne bildireceğini ve şifrenin/ şifrelerin değiştirilmesini sağlayacağını beyan kabul ve taahhüt 

eder. 

 

5.2) Korsan kullanım bulunduğunun İHALE HABERİ tarafından tespit edilmesi halinde İHALE 

HABERİ, şifre/şifreleri bloke etmek, siteye erişim engellemek, üyeliği askıya almak veya iptal etmek, 

sözleşmeyi feshetmek, korsan kullanımı engelleyecek her türlü hukuki-cezai yola başvurmak haklarını 

haizdir. İHALE HABERİ’nin bu hakları kullanması halinde ÜYE, üyelik ücretinin iadesini isteyemez. 

Buna ek olarak böyle bir tespit halinde ÜYE, tabi bulunduğu üyelik paketinin yıllık ücret miktarınca 

cezai şart ödemeyi ve İHALE HABERİ nezdinde doğacak menfi-müspet zararları tazmin etmeyi kabul 

eder. ÜYE, cezai şartın fahiş olmadığını, işbu sözleşmenin uygulanması için vazgeçilmez şartın 

gizlilik olduğunu bu nedenle de cezai şartın konuluş sebebini idrak edip, cezai şartı kabul ettiğini 

beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

6.) ÜYELİK ÜCRETLERİ ve ÖDEME 

 

6.1) Üyelik paketleri periyodik süreli olduğundan, aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak 

üzere; tüm üyelik ücretleri üye tarafından defaten peşin olarak ödenir. Üyelik ücretleri sözleşmenin 

imzası anında muacceliyet kesp eder bu nedenle üyenin temerrüde düşmesi için ihtar gönderilmesi 

gerekmez. 

 

6.2) İşbu sözleşmenin taraflarının bir araya gelip, karşılıklı olarak sözleşmeye imza koymaları halinde, 

muaccel olmuş üyelik ücreti, İHALE HABERİ’nin fatura tanzim etmesi üzerine en geç (7) gün içinde 

üye tarafından ödenir. Üyelik ücretlerinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde 

ŞİRKET, 5.2 nolu maddedeki haklarını kullanabileceği gibi üyelik ücretinin tamamını üyeden tahsil 

etmek hakkını haizdir. 

 

6.3) İşbu sözleşme konusu 12 aylık üyelik bedeli İHALE HABERİ tarafından belirlenen ve fatura 

edilen bedeldir. 

 

6.4) Üyelik ücretine artı yüzde 18 K.D.V. uygulanmaktadır. 

 

7.) GENEL HÜKÜMLER 

 

7.1) İnternet sağlayıcılarından veya yer sağlayıcılarından kaynaklanan sorunlar, mobil cihazlardan 

veya GSM operatörlerinden kaynaklanan sorunlar veya mobil uygulamaların mobil cihazlar ile 

uyumsuz olmasından kaynaklanan sebepler veya üyenin kendisinden kaynaklanan sebepler veya 

ŞİRKET dışındaki üçüncü kişilerin eylemlerinden kaynaklanan sebepler veya benzer diğer hallerde, 

üyelerin internet sitesine veya verilere ulaşamamaları/mobil uygulamaları kullanamamaları, kısacası 

sözleşmeye konu hizmeti alamamaları halinde İHALE HABERİ’nin hiçbir hukuki veya cezai 

sorumluluğu bulunmadığını üyeler kabul ederler. Bu kapsamda İHALE HABERİ donanım, işletim 

sistemi arızasından, network tasarım ve bağlantı hatalarından, virüs ve benzeri kullanıcı hatalarından 
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kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıplarından veya üyenin üyelik hakkını kullanamamasından sorumlu 

tutulamaz. Bu haller ve buna benzer diğer haller mücbir sebep kabul edilir. Ancak mücbir sebep içinde 

geçen süreler, üyelik süresine eklenemez, İHALE HABERİ’nin alacağını ortadan kaldırmaz, İHALE 

HABERİ’nin tahsil hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. 

 

 

 

7.2) ÜYE, internet sitesini ve işbu sözleşmeye konu tüm hizmetleri kullanılmasına elverişli teknik 

özelliklere sahip yeterli olan donanımı veya yazılımı kendisinin temin edeceğini, İHALE HABERİ’nin 

yazılım/donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını beyan, 

kabul ve taahhüt eder. 

 

7.3) ÜYE, işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden yararlanırken, yasaların getirdiği düzenlemelere 

uygun hareket edeceğini; aksi halde her türlü maddi ve/veya manevi, hukuki ve cezai sorumluluğun 

kendisine ait olacağını peşinen kabul ve beyan eder. İHALE HABERİ’nin sunduğu verilerin, 

bilgilerin, metinlerin veya yazılımın, telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 

ve Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 6102 sayılı TTK hükümleri ile koruma altına alınmıştır ve tamamı ile 

İHALE HABERİ’ne aittir. Üyenin tabi bulunduğu üyelik yetkileri dışında kalan her türlü kopyalama 

ve çoğaltma eylemi ve işlemleri TCK’nun 243,244 ve 246 maddeleri ve FSEK’in ilgili hükümleri ve 

TTK 54-63 maddeleri hükümleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bu tip eylemler sebebiyle İHALE 

HABERİ anılı mevzuattan doğan hakları kullanabileceği gibi, bu tip eylemler işbu sözleşmenin 

tanımlar bölümünde açıklanan korsan kullanım sayılır ve İHALE HABERİ korsan kullanım halinde 

SAHİP OLDUĞU TÜM HAKLARI aynı anda kullanabilir. 

 

7.4) İşbu sözleşme kapsamında sunulan bilgi ve veriler, İHALE HABERİ’nin bu veriler ile ilgili bir 

yükümlülük üstlendiği, sunulan ihale duyuru, ihale sonuçları, inşaat projeler ile ilgili sorumluluğu 

bulunduğu anlamına gelmez. 

 

7.5) İHALE HABERİ, her ne nam altında olursa olsun, üyenin sistemi kullanması ile bağlantılı 

sayılabilecek, doğrudan veya dolaylı oluşabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, bu 

nedenle oluşabilecek kazanç ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle İHALE HABERİ, üyeden 

veya üçüncü kişilerden sadır olacak herhangi bir tazmin talebinden sorumlu değildir ancak İHALE 

HABERİ’nin ödeme yapmak zorunda kalması halinde üyeye veya diğer sorumlulara rücu hakkı vardır 

ve İHALE HABERİ’nin ilk yazılı talebi üzerine üç gün içinde İHALE HABERİ’nin üçüncü kişilere 

ödemiş olduğu tüm tutarlar üye tarafından veya diğer sorumlular tarafından müteselsilen İHALE 

HABERİ’ne ödenir. 

 

7.6) İnternet sitesi İHALE HABERİ haricindeki gruplar tarafından kontrol edilen diğer web sitelere 

bağlantılar (linkler) içerir. Bu sitelere İhaleHaberi.net'in içindeki linklerle erişilse bile, İHALE 

HABERİ bu gibi diğer sitelerin kullanımından sorumlu değildir. İHALE HABERİ bu web sitelerini 

kontrol etmez ve hiçbir sorumluluk taşımaz. 

 

7.7) İnternet sitesinin kapsadığı bilgiler ve İHALE HABERİ’nce sunulan veriler üzerinde yapılan 

herhangi bir işlem veya alınan bir karar için İHALE HABERİ, herhangi bir kullanıcıya ya da herhangi 

bir bireye karşı sorumlu olmayacaktır. İHALE HABERİ tarafından sağlanmış ve erişilmiş bütün bilgi 

ve hizmetler olduğu gibi sunulmaktadır ve bu bilgiler hakkındaki garanti ve gösterimleri 

İhaleHaberi.net üzerine almamaktadır. İHALE HABERİ, İhaleHaberi.net içeriğindeki hizmet ve 

bilgilerin rahatsız etmeyeceğini ya da hatasız, daha doğrusu, bilgi, yazılım ya da sistemler tarafından 

erişilebilen malzemelerin virüslerden ya da zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti edemez. 

 

7.8) Herhangi bir kişiye veya varlığa yapılan kanunsuz, zararlı, geçersiz, tehdit edici, tahkir edici iş 

teklifleri, bilgi, veri, metin, dosya, link, sohbet, iletişim, kayıt formuna yanlış bilgi vermek yada 

başkasını temsil etmek ;kaba konuşmalar, rahat vermemek, yada başka türlü, başkalarına zarar verme; 

tasdik edilmemiş reklam, destekleyici malzeme, yada tasdik edilmemiş diğer türden ricaları, "junk 

mail," "spam," "chain letters," sınırlama olmadan kapsayan yada maillerin talep edilmemiş yığın 
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dağıtımı; anketler yollamak, müsabakalar, pramit projeleri; başkalarına entelektüel mülkiyet hakların 

çiğneyen malzeme yollamak; virüs dağıtmak, diğer bilgisayarların çalışmalarını zedeleyecek bozuk 

dosyalar yada herhangi benzer yazılım yada dosyalar gönderme, diğer üyelerin internet sitesine 

erişiminin engellenmesi işbu sözleşmeye göre yasak fiil sayılır ve bu gibi hallerde ŞİRKET, tek taraflı 

olarak her türlü kararı alarak derhal uygulayabilir. 

 

 

8.) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRE 

 

8.1) İşbu sözleşme imza anında yürürlüğe girer ve üyelik süresi boyunca yürürlükte kalır. 

 

8.2) İnternet üzerinden yapılacak üyeliklerde, işbu sözleşme okunup kabul edilmeksizin üyelik işlemi 

yapılması mümkün olmadığından, üye, işbu sözleşme ile bağlı sayılır ve sözleşme yürürlüğe girmiş 

olur. Bu nedenle üye, internet üzerinden yapılacak üyelik işlemleri için elektronik imza gerekmediğini, 

internet sitesi yönergesinin ve sistemin zorunlu kılması sebebi ile işbu sözleşmeyi okumuş ve 

hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve işbu sözleşme ile bağlı olacağını beyan kabul ve taahhüt eder. 

 

9.) FESİH 

 

İHALE HABERİ, herhangi bir sebep göstermeksizin istediği her zaman işbu sözleşmeyi 3 gün 

önceden ihbarda bulunmak kaydı ile feshedebilir. Ancak bu halde İHALE HABERİ’nin, ihbarname 

tanzim etmeden önce, üyenin internet sitesine-verilere erişimini engelleme ve üyeliği askıya alma 

hakkı vardır. 

İHALE HABERİ, ÜYE’ nin işbu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde sözleşmeyi 

ihbarsız olarak derhal tek taraflı olarak feshedebilir. 

İHALE HABERİ 5 gün önceden yazılı olarak bildirerek, abonelik süre ve şartlarını, uygulanan hizmet 

bedellerini veya verilen hizmetleri tek taraflı olarak değiştirebilir veya bu hizmetlere son verebilir. Bu 

halde ÜYE, yeni şartları kabul etmediği taktirde, İHALE HABERİ’ne bildirimde bulunarak, seçtiği 

üyelik paketine ait yükümlülükler ve işbu sözleşmedeki ödeme hükümleri baki kalmak üzere işbu 

sözleşmeyi sona erdirebilir. 

Üye, şifre aldıktan sonra İHALE HABERİ tarafından verilen hizmetten faydalanabilir hale 

geldiğinden, İHALE HABERİ’nce sunulan tüm verilere ulaşmış olacaktır. Bu nedenle üyelik süresinin 

dolmasından önceki herhangi bir anda, işbu üyelik sözleşmesi işbu madde hükümlerine göre İHALE 

HABERİ tarafından feshedilirse veya üyelik süresi içinde üye sözleşmeden cayarsa/sözleşmeyi 

feshederse, cayma veya fesih haklı sayılsa bile, bakiye süreye dair üyelik ücreti ÜYE’ye iade edilmez. 

Bu halde, İHALE HABERİ, henüz tahsil edilmemiş üyelik ücretinin tamamını üyeden talep ve tahsil 

etme hakkını haizdir. 

 

10.) DEVREDİLMEZLİK 

 

Bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler hiçbir şekilde üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye 

devredilemez, kiralanamaz veya bedelli/bedelsiz kullanımına, yararına sunulamaz. 

 

11.) TEBLİGAT 
 

Yukarda yazılı adresler, tarafların tebligat adresleri olup bu adreslere yapılacak tebligatlar, hukuken 

geçerli olan tebligatların sonuçlarını doğurur. Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa 

bildirilmediği müddetçe hüküm ifade etmez. 

 

12.) MÜCBİR SEBEPLER 

 

İşbu sözleşmenin 7.1 nolu maddesinde açıklanan mücbir sebepler yanında, taraflar arasında Sözleşme 

yapıldığı sırada mevcut değilken, sonradan aniden gerçekleşen, önceden tahmin edilemeyen, taraflara 

kabili isnat olmayan, önlenemeyen, giderilemeyen ve edimini yerine getiremeyen tarafın alternatif 

kaynaklar, iş sürekliliğini sağlama planları veya başka yöntemlerle önüne geçmesinin mümkün 
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olmadığı, borcun işbu sözleşmeye uygun olarak ifasını imkânsız veya ifayı talep etmenin objektif iyi 

niyet kuralına açık aykırılık oluşturacağı mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Sözleşme’ de 

belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olan taraf derhal karşı tarafı durumdan yazılı olarak 

haberdar edecek aksi halde ifa etmemeden doğan yaptırımlara katlanacaktır. 

 

13.) DELİL SÖZLEŞMESİ 

 

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar bakımından İHALE HABERİ’nin ticari defterleri ve ticari 

kayıtlarının kesin delil teşkil edeceğini üye kabul eder. 

 

14.) UYUŞMAZLIK VE YETKİ 
 

Sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık konusunda Türk Hukuku uygulanır ve bu 

sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar bakımından Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

15.) VERGİ VE HARÇLAR 

 

Tek nüshadan oluşan işbu sözleşme nedeni ile doğabilecek Damga Vergisi Üye tarafından ödenecektir. 

 


