Üyelik Sözleşmesi
Üye olurken üyelik sözleşmesini okudum onayladım diye beyan ediyorsunuz, Anayildiz.com web sitesinde tüketici
kanununa yer verilmiştir.
ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu üyelik sözleşmesi ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ tarafından, Anayildiz.com web sitesinin
kullanılmasına ilişkin kuralları ve şartları belirlemek amacıyla hazırlamıştır.
SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
Sitemizde bulunan üyelik formunu doldurmanız ve sitemize üye girişi yapmanız, Anayildiz.com üyelik sözleşmesi
hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, üyelik işlemleri başarıyla tamamlandığı
andan itibaren üyelik sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
HİZMETLERİN TANIMI
Anayildiz.com, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında farklı iletişim servisleri( oylama, sipariş verebilme, ebülten isteme, indirim ve kampanyalardan haberdar olma) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunar. Anayildiz.com
sunmakta olduğu hizmetlerde bildirim yapmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir.
ÜYELİK SİSTEMİ
Üye kendisinin belirleyeceği bir “şifre” ye sahip olur. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve
korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Anayildiz.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden
kesinlikle sorumlu değildir.
Kayıt sırasında vermiş olduğunuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik oluşturma imkanına sahiptir; aynı e-mail
adresi ile iki farklı üyeliğiniz olamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir.
Kullanıcının üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi için kayıt sırasında girdiği e-mail adresi ve şifresini girmesi
gerekmektedir.
ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, servislerden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre
unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı ve eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait
olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, Anayildiz.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif
hakkının ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ´ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp
dağıtılamayacağını, servisleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik
bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde Anayildiz.com’un sorumlu
tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun
kullanıcıya ait olacağını, servislerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi
mesajı ve dosyalardan Anayildiz.com’un sorumlu olmayacağını, sunulan hizmetlere Anayildiz.com tarafından belirlenen
şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları
kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ´nin
uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı
gelebilecek zararlardan ötürü ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ. ´nin sorumlu olmayacağını, tehdit edici, ahlak
dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, diğer
kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılımlara zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Anayildiz.com servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyle
kullanıcının sorumluluğunda olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların
sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zarardan dolayı
ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ´den tazminat talep etmemeyi, ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ
´den izin alınmadan servislerini ve ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Anayildiz.com’un dilediği zaman veya
sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Anayildiz.com’un gerekli müdahalelerde
bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,Anayildiz.com’un, kendi sistemini
ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain
mail) , yazılım virüsü vb. gibi gönderme yetkisi bulunmayan postaları yollamamayı, başkalarına ait olan kişisel bilgileri
kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden
bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ya da
havale/EFT ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylamadığında ya da havale/EFT ödemesi

yapılmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, ürün teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı
göstermek , ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduğunu, imza
atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilemeyeceğini, ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü
teslim alan kişi, Anayildiz.com adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına
dair” ibraz edeceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyeceğini ve
dolayısıyla siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.
ANAYİLDİZ.COM ´UN YETKİLERİ























Anayildiz.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen
durdurabilir.
ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ´nin sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen
durdurulmasından dolayı Anayildiz.com üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Anayildiz.com kullanıcı adı ve şifresini doğru şekilde girmiş olmasına rağmen kullanıcının sisteme girişini veya
yeni bir şifre almasını neden belirtmeksizin engelleyebilir.
Anayildiz.com kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerini
mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.
Anayildiz.com’un satışları stokları ile sınırlıdır. Anayildiz.com stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını
yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşterinin hesabına iade edebilir.
Ürünlerin sanal mağazada teşhir edilmesi, söz konusu ürünlerin mutlaka Anayildiz.com veya ANAYILDIZ
mağazalarının stoklarında bulunduğu anlamına gelmez.
Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb.
eserler izinsiz kullanılamaz.
Anayildiz.com ´de satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yetkisi münhasıran
Anayildiz.com ´ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata olduğu takdirde Anayildiz.com hatayı düzelterek
ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.
Anayildiz.com, üyenin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üyenin geçiş yapacağı sitelerin
içeriğinden Anayildiz.com sorumlu değildir.
ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu
sözleşmenin uygulanmasında değişiklik yapabileceği gibi, mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler
ilave edebilir. Anayildiz.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma
dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale
dönüştürebilir.
Anayildiz.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha
iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği
genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır.
Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Anayildiz.com’u geliştirmektir.
Kullanıcı, Anayildiz.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve
yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Anayildiz.com'un hizmetlerine ilişkin
olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı
kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
Anayildiz.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir.
Anayildiz.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
Anayildiz.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla,
kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı
tutar.
Anayildiz.com sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri
kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Anayildiz.com sitesinde bildirilen genel kurallara
uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Anayildiz.com'dan yararlanması Anayildiz.com tarafından süreli veya
süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
Anayildiz.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Anayildiz.com
tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden
veya hasar görmesinden Anayildiz.com sorumlu tutulamaz.

GİZLİLİK POLİTİKASI
Anayildiz.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin
korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi Anayildiz.com ekibi olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş
olduğunuz bilgiler Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak,
üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için,Anayildiz.com, gerektiğinde
kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve
kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
Sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları, anketler ve yarışmalar, irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, email adresiniz,
telefon numaralarınız ve posta adresiniz) ve demografik bilgilerinizi (yaşınız ve gelir seviyeniz) vermenizi talep
etmektedir. Satın alma formlarımız ayrıca mali bilgilerin (kredi kartı numaraları) verilmesini de gerektirmektedir. Yukarıda
bahsedilen Kişisel Bilgilerinizi, siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek,
siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek ve
üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve
benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.
Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma
yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.)
verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm
mali bilgileri içerir.
Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu
şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda
ele geçirilmesi önlenmiştir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize
e-mail gönderebilirsiniz.
Anayildiz.com üyelik iptal işleminizi info@anayildiz.com adresine e-mail göndererek gerçekleştirebilirsiniz.
Anayildiz.com'a aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz:
Adres : ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ Tarakçılar Cad. Hamam Sok.No:3/B Mahmutpaşa-Fatih/ İstanbul
Telefon: 0 212 522 70 20 Müşteri Hizmetleri : info@anayildiz.com
KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Üye bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ.´nin defter kayıtları ve
bilgisayar kayıtlarının HUMK 287 – 290 maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini
ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder. ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ
kayıtlarına yönelik her türlü itiraz ile bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat
ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
TELİF HAKLARI
Anayildiz.com bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ANAYILDIZ markası
ve diğer markalar, www.anayildiz.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede
okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil
tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal
koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve
yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden
yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet
sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai
sorumluluğu gerektirir. ANAYILDIZ'nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.
UYGULANACAK HÜKÜMLER
Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise
yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.
YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. Mahkemeleri ile İcra
Müdürlükleri yetkili olacaktır.
YÜRÜRLÜLÜK
Kullanıcı kayıt formu doldurduktan ve şifre aldıktan sonra bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.
FESİH

ANAYILDIZ TEKSTİL SAN VE TİC LTD ŞTİ. dilediği zaman bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

