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ONLINE MÜZAYEDE YAZILIMI SÖZLEŞMESİ 

1. TARAFLAR  

İşbu sözleşme, www.telepatiyazilim.com internet sitesi üzerinden(Bundan böyle “WEB SİTESİ” diye anılacak), 

başvuru formunu doldurmuş ve kurulum ücretini ödemiş olan müşteri (Bundan böyle “MÜŞTERİ” diye 

anılacak.) ile HASANPAŞA MAH. NABİZADE SK. NO: 82 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İSTANBUL adresinde 

bulunan Telepati Yazılım Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “TELEPATİ” diye anılacak.) arasında 

aşağıdaki şartlar altında akdedilmiştir.  

 

TELEPATİ için kanuni yazışma adresinin yukarıda belirtilen ikamet adresi olduğu kabul edilmiştir. MÜŞTERİ 

için kanuni yazışma adresinin WEB SİTESİ üzerinden MÜŞTERİ’nin doldurduğu başvuru formunda belirtilen 

ikamet adresi olduğu kabul edilmiştir.  

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI  

İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin, ticari faaliyetleri kapsamında yasal olarak engellenmiş olmamak şartıyla, dilediği 

ürün veya hizmeti müzayedeye konu etmesini; MÜŞTERİ’nin kendine ait alan adı altında müzayede yapmasını 

sağlayan, TELEPATİ tarafından geliştirilmiş müzayede yazılımını (Bundan böyle MÜZAYEDE YAZILIMI 

olarak anılacaktır) kullanmasını; bu MÜZAYEDE YAZILIMI ile MÜŞTERİ’ye ait ürün ve kullanıcı bilgilerinin 

internet ortamında barındırılmasını ve barındırılma koşullarını; servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış 

sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve sınırlarını ve bunun karşılığında MÜŞTERİ tarafından 

TELEPATİ’ye ödenecek ücreti belirler.  

 

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar, yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve 

hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda TTK ve ilgili yasal mevzuatın geçerli 

olduğunu, MÜŞTERİ basiretli bir tacir olarak işbu sözleşmeyi imzaladığını kabul ve beyan eder. Sözleşmede 

doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğini değiştirmez.  

3. SÖZLEŞME SÜRESİ   

İşbu Online Müzayede Yazılımı Sözleşmesi ve Ekleri, taraflarca WEB SİTESİ üzerinden onaylanması ile 

kurulacak olup; MÜŞTERİ’nin, MÜZAYEDE YAZILIMI kurulum ücretini ödemesi tarihinde yürürlüğe 

girecektir. MÜŞTERİ kurulum ücretini ödedikten sonra, WEB SİTESİ’nde sunulan ve ücreti ödenen 

hizmetlerden yararlanmaya başlayacaktır.  

 

Sözleşme, tarafların sözleşmeyi sona erdirme hususunda karşılıklı muvaffakati ile; veya taraflardan birinin 

sözleşmeyi tek taraflı olarak bu sözleşme kapsamında sonlandırması ile sona erecektir. 
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4. HİZMET BEDELİ ve FATURALANDIRMA 

Kurulum Ücreti : MÜŞTERİ bir defaya mahsus olmak üzere, MÜZAYEDE YAZILIM’ını kullanmaya 

başlarken, WEB SİTESİ’nde belirtilen “Kurulum Ücretini” öder.  

Müzayede Hakkı Ücreti : MÜŞTERİ, kurulum ücretini ödedikten sonra sisteme ekleyeceği her müzayede 

başına, WEB SİTESİ’ndeki güncel fiyat listesinde belirtilen ücretler dâhilinde ödeme yaparak müzayede hakkı 

veya diğer ilgili hizmetlere ilişkin hakları satın alır.  

 

MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ı üzerinden hizmet alırken, belirtilen ücretleri kredi kartı veya banka kartı 

ya da havale yolu ile ödeyecektir. MÜŞTERİ, ödeme yapılan kart veya banka hesap bilgilerini korumakla 

yükümlü olup, söz konusu ödemelerin yapılması sırasında veya sonrasında ödemelerin bilgisi veya rızası dışında 

yetkisiz olarak yapıldığını iddia edemez.  

 

TELEPATİ’nin ekonomik durum, şirket giderleri ve altyapı maliyetlerini baz alarak bu ücretlerde değişiklik 

yapabilme hakkı saklıdır; yapılan değişiklikle ilgili güncel fiyatlar MÜŞTERİ’nin bir sonraki alımında geçerli 

olacaktır.  

 

Yukarıda belirtilen ücretlerinin ödenmesi durumunda TELEPATİ, sunucu ve barındırma hizmetlerini tarafların 

çalışması süresince MÜŞTERİ’nin kullanımına sunar.  

 

Sözleşmenin sonlandırılması durumunda TELEPATİ bu bölümde belirtilen ücretleri iade etmez; MÜŞTERİ’nin, 

sözleşmenin sona erdiği gerekçesi ile TELEPATİ’den, Kurulum Ücreti, Müzayede Hakkı Ücreti ile diğer 

hizmetler karşılığında ödemiş olduğu ücretleri talep etme hakkı bulunmamaktadır.  

 

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin fiyatı ve şartları bu bölümde belirtildiği şekildedir. TELEPATİ, işbu 

Sözleşme kapsamına uygun olarak hizmetleri ifa ettiği ve bu bölümde belirtildiği şekilde fiyatı tespit edilmiş 

hizmetlere ilişkin faturalarını, hizmet bedelinin ödendiği tarihi takip eden ayın ilk haftası içinde kesmek ve 

akabinde MÜŞTERİ’ye göndermek zorundadır.  

 

5. HİZMET KAPSAMI – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin kullandığı MÜZAYEDE YAZILIM altyapısının bakımının, çalışır durumda 

kalmasının ve performans iyileştirmesinin sağlanması için çalışacaktır. 

 

MÜŞTERİ tarafından TELEPATİ’den destek talebi, mesai saatleri dâhilinde (hafta içi 10.00 – 18.00) telefon 

veya e-posta ile herhangi bir sınır olmaksızın yapılabilecektir. Zorunlu olmamakla birlikte daha hızlı ve doğru 

hizmet verebilmek amacıyla “info@telepatiyazilim.com” e-posta adresi kullanılabilecektir.  
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MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ından faydalanmak için talep edilen tüm bilgileri tam, doğru, eksiksiz ve 

güncel şekilde sağlayarak Sözleşmeyi onaylamıştır. MÜŞTERİ tarafından bildirilen bilgilerde herhangi bir 

değişiklik olması halinde MÜŞTERİ, söz konusu değişiklikleri derhal bildirecek ve TELEPATİ tarafından söz 

konusu değişiklikler derhal güncellenecektir. MÜŞTERİ tarafından bildirilen bilgilerin eksik, yanlış ve/veya 

güncel olmaması nedeniyle MÜZAYEDE YAZILIM’ına erişim sağlanamamasından ve bu yüzden 

doğmuş/doğacak zararlardan TELEPATİ sorumlu değildir. TELEPATİ, MÜŞTERİ tarafından bildirilen söz 

konusu bilgilerin eksik, yanlış, hatalı olması ve/veya güncel olmaması nedeni ile hiçbir bildirim veya ihbara 

gerek olmaksızın sözleşmeyi feshetme hakkında sahiptir.  

 

TELEPATİ, herhangi bir bildirim veya ihbara gerek olmaksızın MÜZAYEDE YAZILIM’ında değişiklik yapma, 

MÜZAYEDE YAZILIM’ının yeni yayın, sürüm, genişletilmiş biçimlerini vs. çıkarma hakkına sahiptir.  

 

TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin kullandığı internet sitesi için, MÜŞTERİ tarafından talep edilen mevcut 

MÜZAYEDE YAZILIMI’na ek geliştirmelerden sorumlu değildir. TELEPATİ’nin MÜŞTERİ’ye sunduğu 

hizmet kapsamı iş bu sözleşme kapsamında açıkça belirlenmiş olup, TELEPATİ iş bu sözleşme kapsamında vaat 

veya taahhüt etmediği hizmetlerden MÜŞTERİ’ye karşı sorumlu değildir. MÜŞTERİ talep ederse, 

TELEPATİ’nin de gerek görmesi halinde ayrıca ücretlendirmek kaydıyla TELAPATİ bu geliştirmeleri yapabilir.  

 

MÜŞTERİ, TELEPATİ tarafından iş bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 

sunulan hizmette  ve MÜZAYEDE YAZILIM’ında ayıp tespit etmesi halinde; Türk Ticaret Kanunu, Borçlar 

Kanunu ve sair tüm yasal mevzuat hükümlerinde belirtildiği şekilde ayıbın nevini ve özelliklerini belirterek ayıp 

ihbarında bulunmak zorundadır. Aksi takdirde; yasal mevzuat hükümlerine göre yasa ve usule uygun olarak 

yapılmayan ya da hiç yapılmayan ayıp ihbarından dolayı TELEPATİ’nin sorumluluğu bulunmayacaktır. 

TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin bildirdiği ayıp ve arızalara en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale etmekle 

sorumludur. Ayıp ihbarının TELEPATİ’ye ulaşması ile birlikte ayıba TELEPATİ tarafından yapılacak müdahale 

için öngörülen 2 (iki) iş günü süre içerisinde oluşabilecek maddi zarardan TELEPATİ sorumlu değildir. 

 

MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ının kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, 

şifresinin ve API Keyleri’nin gizliliğini ve güvenliğinin sağlanmasından, uygulamanın yetkili kişiler tarafından 

kullanılmasından sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kullanımı ile uygulama içerisinde yer alan her tür veriye erişim 

sağlanabileceğini bildiğini, bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el 

değiştirmesi nedeniyle MÜŞTERİ ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararlardan münhasıran sorumlu 

olduğunu, bu durumda meydana gelen/gelebilecek zararlardan TELEPATİ’nin sorumlu olmayacağını kabul, 

beyan ve taahhüt etmektedir.  

 

TELEPATİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ını olduğu gibi sağlamakta olup, MÜZAYEDE YAZILIM’ının hatasız, 

kesintisiz, kusursuz, mükemmel olduğu veya MÜŞTERİ’nin kendisine, özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı 

şeklinde bir taahhütte bulunmamaktadır.  

 

TELEPATİ, kaliteli ve yararlı hizmet sunmak için her zaman gereken özen ve duyarlılığı gösterecektir. Buna 

rağmen, MÜZAYEDE YAZILIM hizmetinden MÜŞTERİ’nin beklentilerini karşılayacağı, MÜŞTERİ’ye yararlı 

olacağı veya kesin müzayede satışı yapılacağına dair TELEPATİ hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.  
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TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin MÜZAYEDE YAZILIM’ını kullanması, kullanmaması veya yanlış kullanması ya 

da Sözleşmede belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ortaya çıkacak doğrudan 

veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin 

kesintiye uğraması gibi her türlü maddi ve manevi zarardan, üçüncü kişilerce yapılabilecek tazminat 

taleplerinden; tüm donanım, sistem yazılımı gibi sistemsel arızalardan, iletişim ağı, internet bağlantısı, bağlantı 

hatalarından; MÜZAYEDE YAZILIM’ı üzerinde MÜŞTERİ veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek 

her türlü değişiklik, güncelleme ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve sair çevresel faktörlerden; 

TELEPATİ’nin hizmet aldığı üçüncü kişilerin sebep olduğu, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifasına 

imkan vermeyecek arızalardan, bağlantı hatalarından ve sair sebeplerden dolayı doğacak zararlardan sorumlu 

değildir. MÜŞTERİ, bu konuda herhangi bir idari, cezai veya hukuki süreçle karşılaşması halinde hiçbir şekilde 

TELEPATİ’ye rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

6. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 

MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM altyapısına ilişkin veya bunu kapsayan bütün fikrî mülkiyet haklarının, 

görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere TELEPATİ’ye ait olduğunu peşinen ve 

gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder. TELEPATİ’nin işbu sözleşme uyarınca bedeli mukabilinde 

kullanıma açtığı MÜZAYEDE YAZILIM’ına ilişkin kullanım hakkı müstesna olmak üzere; MÜZAYEDE 

YAZILIM’ı üzerindeki dağıtma, çoğaltma, işleme, pazarlama, üzerinde tasarruf etme, semerelerinden 

faydalanma, satma gibi maddi ve manevi haklar da dâhil; fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere MÜZAYEDE 

YAZILIM’ının tüm hakları TELEPATİ’ye aittir.  

 

İşbu sözleşme veya sözleşmenin herhangi bir maddesi, TELEPATİ’nin bu hakkını geçici veya kalıcı olarak 

MÜŞTERİ’ye devretmiş olduğu veya MÜZAYEDE YAZILIM’ı ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye süresiz lisans 

hakkı tanıdığı anlamına gelmez.  

 

MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ını sadece bu sözleşmede belirlenen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı 

üçüncü kişilere ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına 

sunamaz, kullandıramaz, kiralayamaz.  

 

MÜŞTERİ’nin MÜZAYEDE YAZILIM’ının ve TELEPATİ sisteminin güvenliğini tehdit edebilecek, 

TELEPATİ ve diğer kullanıcıların MÜZAYEDE YAZILIM’ından faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir 

girişimde bulunması, tehlike oluşturacak şekilde sisteme veya MÜZAYEDE YAZILIM’ına orantısız yük 

bindirmesi; MÜZAYEDE YAZILIM’ının sistemine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bilgileri kopyalaması, silmesi, 

değiştirmesi veya bu yönde denemelerde bulunması; MÜZAYEDE YAZILIM’ının çalışmasını engelleyecek 

yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını 

aksatması, bozulmasına yol açması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair müdahalede 

bulunması, TELEPATİ sunucularına erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır. MÜŞTERİ, yukarıda 

belirtilen yöntemlerle veya sair şekillerde TELEPATİ ve MÜZAYEDE YAZILIM’ı ile rekabet etmeyeceğini, bu 

amaçla hareket eden üçüncü şahıslara destek vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu madde 

kapsamında belirtilen fiillerden ve bu madde kapsamında bahsi geçmeyen benzer fiillerden dolayı TELEPATİ iş 

bu sözleşmeyi hiçbir bildirim ve ihbara gerek bulunmadan derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkına 

sahiptir.  
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7. GİZLİLİK   

TELEPATİ’nin işbu Kullanım Sözleşmesi çerçevesinde MÜŞTERİ ile yürüteceği ortak çalışmalar esnasında, 

telif hakkına ilişkin bilgiler, malzemeler, işletme planları, organizasyon yapılanma ve faaliyet sonuçları, ürün 

geliştirme detayları, uygulama çözümleri, müşterilere ait isimler ve ticari, teknik bilgiler ile araştırma sonuçları, 

iş geliştirme ve pazarlama bilgileri veya MÜŞTERİ işyeri uygulamalarına ilişkin bilgiler de dâhil; ancak bunlarla 

sınırlı olmamak üzere, MÜŞTERİ tarafından TELEPATİ’ye sağlanan veya sağlanacak olan, üzerinde “gizli”, 

“özel” vb. ibare taşıyan veya taşımayan ve MÜŞTERİ tarafından genel anlamda teknik, ticari ve pazarlama gibi 

yönlerden hassas olduğu kabul edilen her türlü bilgi, gizli bilgi olarak addedilecek, TELEPATİ ve MÜŞTERİ 

tarafından ifşa edilmeyecek ve üçüncü bir tarafla paylaşılmayacaktır.  

 

Taraflar, ticari sır ve özel nitelikteki bilgileri işbu Sözleşme yürürlükte olduğu sürece veya Sözleşme’nin her ne 

sebeple olursa olsun feshinden sonra gerçek ve tüzel kişilere ve kamuya ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

Yürürlükteki yasal mevzuat, bir mahkeme kararı veya bir kamu kurum veya kuruluşunun talebinin, Gizli Bilgi 

ifşasını zorunlu kıldığı hallerde, TARAFLAR, ifşa ettiği bilginin içeriği konusunda diğer tarafı derhal 

bilgilendirecektir. MÜŞTERİ’nin bu madde kapsamında zarar gören taraf olması halinde TELEPATİ’nin 

sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından son 1 (bir) ay içerisinde almış olduğu hizmetlere ilişkin ödediği bedelle 

sınırlı olacaktır. İş bu madde kapsamında zarar gören tarafın sözleşmeyi 2 (iki) gün içerisinde bildirim veya 

ihbarda bulunarak fesih hakkı bulunmaktadır.  

 

8. ÇEREZ (COOKİE) KULLANIMI 

MÜZAYEDE YAZILIMI’nın ve TELAPATİ’nin hizmete sunduğu veya sunmayı planladığı diğer 

uygulamaların, geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla TELEPATİ, kullanıcı davranışlarını ve istatistiklerini (Google 

Analytics, Facebook pixels vb.) çerezler yardımıyla toplama hakkına sahiptir. 

9. KULLANICI DOĞRULAMA AMAÇLI SMS GÖNDERİMİ 

TELEPATİ, MÜŞTERİ’ye ait internet sitesine üye olan site ziyaretçilerinin telefon numaralarını doğrulamak 

amacıyla SMS gönderme hakkına sahiptir. Bu doğrulama çalışması sırasında MÜŞTERİ’ye ek maliyet 

yansıtmayacaktır.  

 

TELEPATİ’nin bu bölümde belirtilen SMS gönderme işlemi için MÜŞTERİ, internet sitesine üye olan site 

ziyaretçilerinden K.V.K.K. kapsamında gerekli izinleri ve/veya rızaları aldığını, site ziyaretçilerinin telefon 

numaralarına doğrulama amaçlı SMS gönderme ile sınırlı olmak üzere MÜŞTERİ tarafından da TELEPATİ’ye 

gerekli izinlerin verildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

 

MÜŞTERİ, K.V.K.K kapsamında kendi internet sitesine üye olan site ziyaretçilerinden telefon numaralarının 

kullanılabilmesi ve TELEPATİ ile paylaşılabilmesi için gerekli rıza ve izinleri almakla yükümlü olup; herhangi 

bir ziyaretçinin K.V.K.K. kapsamında hak ve talepte bulunması halinde sorumlu MÜŞTERİ’dir.  

 

10. TANITIM  

TELEPATİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ı üzerinden başlatmış olduğu reklam-tanıtım kampanyalarında, bu amaçla 

hazırlanacak her türlü yazılı, görsel, işitsel materyalin üzerinde MÜŞTERİ’nin unvanını kullanabilir. MÜŞTERİ, 

işletme/ticaret unvanının TELEPATİ tarafından bu madde kapsamında kullanılabilmesi hakkını TELEPATİ’ye 

tanımış olup iş bu konuda herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  
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11. HUKUKİ SORUMLULUK  

MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında kullandığı MÜZAYEDE YAZILIM’ı üzerinde yayınladığı/yayınlayacağı 

görsel, işitsel ve yazılı materyaller ve tüm içeriklerden hukuki, cezai ve idari olarak sorumludur. 

 

MÜŞTERİ’nin MÜZAYEDE YAZILIM’ı üzerinde yayınladığı/yayınlayacağı tüm içerikler, TELEPATİ 

tarafından, TELEPATİ’nin geliştirmiş olduğu diğer uygulama ve yazılımlar üzerinde de ticari amaçlı olarak 

kullanılabilir. Bu durumda dahi; TELEPATİ tarafından kullanılan tüm içeriklerden, hukuki, cezai ve idari olarak 

yalnızca MÜŞTERİ sorumludur. 

 

TELEPATİ’nin, Sözleşme kapsamında sadece MÜZAYEDE YAZILIM’ına ilişkin altyapıyı sağlamak 

zorunluluğu olup, MÜŞTERİ tarafından iletilen bilgilere ilişkin herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu 

bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, kendisi tarafından MÜZAYEDE YAZILIM’ında oluşturulan kayıtlar ile tüm 

içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, kayıt ve içerikler ile müzayedeye sunacağı ürünlerin herhangi bir 

hak ihlaline sebep olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

 

MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ından faydalanmasına ilişkin gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu 

Sözleşme ve TELEPATİ tarafından belirlenecek sair şartlara, kanuna, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uymayı 

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜZAYEDE YAZILIM’ının kullanımından doğan her türlü hukuki, idari 

ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin MÜZAYEDE YAZILIM’ı üzerinde veya 

MÜZAYEDE YAZILIM’ı ile gerçekleştirdiği faaliyetlerde veya işbu Sözleşme ve kanuna aykırı fiilleri 

neticesinde MÜŞTERİ ve üçüncü kişilerin uğradığı/uğrayacağı zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir 

şekilde sorumlu değildir.  

 

MÜŞTERİ, iş bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte MÜZAYEDE YAZILIM’ında, satışı ve/veya 

müzayedeye sunulması hukuka, kanuna ve genel ahlaka aykırı olan ürünleri müzayedeye ve/veya satışa 

sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ’nin, TELEPATİ’nin kendisine sunmuş olduğu 

hizmetten faydalanırken ve özellikle Müzayede aşamasında satışı ve/veya müzayede yapılması hukuken, 

kanunen ve ahlaken mümkün olmayan mal, hizmet ve ürünleri müzayedeye sunması halinde tüm hukuki, idari ve 

cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ, bu konuda herhangi bir idari, cezai  veya hukuki yaptırımla 

karşılaşması halinde hiçbir şekilde TELEPATİ’ye rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

 

TELEPATİ, yasal tüm mevzuatın izin verdiği ölçüde, kar kaybı, itibar kaybı dahil sadece bunlarla sınırlı 

olmaksızın MÜZAYEDE YAZILIM’ının kullanımı sonucunda meydana gelen hiçbir doğrudan veya dolaylı 

zarardan, cezai, idari ve hukuki yaptırımdan sorumlu olmayacaktır. MÜZAYEDE YAZILIM’ı kapsamındaki 

özellikler ve sair içerikler TELEPATİ tarafından olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda TELEPATİ’nin 

bunların doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk veya taahhüdü bulunmamaktadır.   

 

MÜŞTERİ’nin MÜZAYEDE YAZILIM’ında satışa arz edeceği ve/veya satışını gerçekleştireceği ürünler için 

herhangi bir resmi kurum ve/veya Bakanlık veya ilgili resmi birimlerden izin ve/veya onay alması gerekiyor ise, 

iş bu konuda tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. Herhangi bir resmi kurumdan izin veya 

onay alınması gerekip, izni veya onayı alınmayarak satışa veya müzayedeye sunulan ürünlerden dolayı 

TELEPATİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, bu konuda herhangi bir idari, cezai 

veya hukuki yaptırımla karşılaşması halinde hiçbir şekilde TELEPATİ’ye rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt etmektedir.  
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MÜŞTERİ, MÜZAYEDE YAZILIM’ının kullanımından münhasıran sorumludur. MÜŞTERİ; hizmet, fikri ve 

sınai mülkiyet ihlalleri ve MÜZAYEDE YAZILIM’ının kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişi ve kurumlar 

tarafından kendisine yöneltilebilecek her türlü iddia ve talepten TELEPATİ’yi sorumsuz kılmaktadır.  

 

12. İHBAR VE BİLDİRİMLER 

TELEPATİ’nin adresi iş bu Sözleşme’nin başında yazılı olan adres olup, MÜŞTERİ’de adres olarak başvuru 

formunda belirttiği adresin doğru olduğunu kabul ve beyan etmektedir. TELEPATİ ve MÜŞTERİ, belirtilen 

adresleri, kanuni adresleri olarak teyit ederler. Bu adreslere yapılacak ihbar ve tebligatlar geçerli kabul 

edilecektir. Bu adreslerde olabilecek değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilecektir 

 

13. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 

Taraflar hiçbir sebep göstermeden e–posta (Müşterinin WEB SİTESİ üzerinden doldurduğu başvuru formunda 

belirttiği e-posta adresi ve TELEPATİ’nin kullandığı info@telepatiyazilim.com adresi) ile 30 (otuz) gün 

önceden bildirimde bulunarak iş bu sözleşmeyi sona erdirebilir. Bu durumda Sözleşme; bildirimin 

TELEPATİ’ye ulaştığı tarihten 30 (otuz) gün sonra sona ermiş sayılır.  

 

Sözleşmenin sonlandırılması durumunda, buluttaki MÜŞTERİ’ye ait veriler MÜŞTERİ’ye iletilerek sunucudan 

silinir. MÜŞTERİ son müzayedesinin bitiş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde yeni bir müzayede eklemezse 

TELEPATİ sunucudan, MÜŞTERİ’nin internet sitesi ile ilgili verileri silme ve bu sözleşmeyi feshetme hakkına 

sahiptir.  

 

TELEPATİ, MÜŞTERİ için kullanıma açtığı yönetici paneli üzerinden, sisteme zarar verebilecek ve bilgi 

gizliliğini ihlal edebilecek herhangi bir davranış tespit ederse hizmeti durdurma ve bu sözleşmeyi herhangi bir 

ihbar veya bildirime gerek olmaksızın derhal ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca sözleşme 

kapsamında MÜŞTERİ’nin herhangi bir sözleşme hükmüne aykırı davranması veya sözleşmenin herhangi bir 

hükmünü ihlal etmesi halinde TELEPATİ, Sözleşmeyi herhangi bir bildirim veya ihbara ve ayrıca tazminata 

gerek olmaksızın derhal feshedebilecektir.  

 

MÜŞTERİ’nin mevzuat, Sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere aykırı davranması, MÜŞTERİ’nin 

faaliyetlerinin yasal, teknik ve bilgi güvenliği bağlamında risk oluşturması veya MÜZAYEDE YAZILIM’ına 

ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halleri de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple veya sebep göstermeksizin 

TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin MÜZAYEDE YAZILIM’ı kullanımını veya yararlanmasını geçici ya da sürekli 

olarak durdurabilir, işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir.  

 

Sözleşmenin, taraflardan birisi veya her iki tarafın anlaşarak sona erdirilmesi halinde MÜŞTERİ, peşin ödenen 

tutarların iadesini talep edemeyecektir.  

 

 

 

 

 

mailto:info@telepatiyazilim.com
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14. MÜCBİR SEBEP 

TELEPATİ mücbir sebepler dışında (Afetler, salgın, su baskını, yangın, grev, lokavt, abluka, savaş ve savaşa 

benzer haller, seferberlik, ihtilal veya isyan, sabotaj, terörizm, resmî makamlarca yapılan tahdidat veya fiiller, 

imtinalar veya müdahaleler vb.) hizmeti sonlandırmak için en az 30 (otuz) gün önce olmak şartıyla MÜŞTERİ’yi 

bilgilendirmek ve MÜŞTERİ’nin bulut sistemi üzerindeki bilgilerini yedeklemesi için yardımcı olmak 

zorundadır.  

 

Mücbir sebep sayılan tüm hallerde, TELEPATİ Sözleşme ile belirlenen yükümlülük ve borçlarından herhangi 

birisini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeni ile sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep süresinde 

Tarafların edimleri askıya alınacaktır.  

15. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf hâlinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir.  

16. YÜRÜRLÜK 

16 (onaltı) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme,  tüm maddeleri taraflarca okunarak  itirazsız şekilde kabul 

edilmekle birlikte …/…/… tarihinde imzalanarak/onaylanarak yürürlüğe konulmuştur 

 

 


