MÜZAYEDE APP ONLINE MÜZAYEDE YAZILIMI SÖZLEŞMESİ

1) Taraflar:
İşbu sözleşme Müzayede APP başvuru formunu doldurmuş ve kurulum ücretini
ödemiş olan müşteri (Bundan böyle “MÜŞTERİ” diye anılacak.) ile Kordonboyu Mah.
Ankara Cad. Kartal Apt. No:90 D.9 Kartal – 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 sitesi üzerinden MÜŞTERİ’nin doldurduğu başvuru formunda
belirtilen ikamet adresi olduğu kabul edilmiştir.
2) Sözleşmenin Konusu ve Amacı:
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 APP yazılımını kullanmasını; bu yazılım 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 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 Müddeti:
İşbu Kullanım Sözleşmesi ve Ekleri, Müzayede APP kurulum ücretinin ödenmesi
tarihinde yürürlüğe girecek / girmiş ve taraflardan biri sözleşmeyi sonlandırana kadar
devam edecektir.
4) Ücretlendirme:
Müşteri bir defaya mahsus “Kurulum Ücreti” öder. Daha sonra sisteme ekleyeceği her
müzayede başına, güncel fiyat listesinde belirtilen ücretler dâhilinde ödeme yaparak
müzayede hakkı satın alır. TELEPATİ ekonomik durum, şirket giderleri ve altyapı
maliyetlerini baz alarak bu ücretlerde değişiklik yapabilir. Sunucu ve barındırma
hizmetlerini tarafların çalışması süresince TELEPATİ ücretsiz olarak sağlar.
Sözleşmenin sonlandırılması durumunda TELEPATİ bu ücretleri iade etmez.
5) Hizmet Kapsamı:
TELEPATİ, Müzayede APP altyapısını kullanan müşterilerinin kiraladıkları yazılımın
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.
TELEPATİ, MÜŞTERİ’nin bildirdiği arızalara en geç 2 (iki) iş günü içinde müdahale
etmekle sorumludur. Bu süreçte oluşabilecek maddi zarardan TELEPATİ sorumlu

değildir. TELEPATİ, internet sitesi için MÜŞTERİ tarafından talep edilen mevcut
yazılıma ek geliştirmelerden sorumlu değildir. MÜŞTERİ talep ederse ayrıca
ücretlendirmek kaydıyla TELAPATİ bu geliştirmeleri yapabilir.
6) Fikrî Haklar:
MÜŞTERİ, Müzayede APP yazılım altyapısına ilişkin veya bunu kapsayan bütün fikrî
mülkiyet haklarının TELEPATİ’ye ait olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu beyan,
kabul ve taahhüt eder. TELEPATİ’nin işbu sözleşme uyarınca bedeli mukabilinde
kullanıma açtığı Müzayede APP’e ilişkin kullanım hakkı müstesna, Müzayede APP
yazılımı üzerindeki dağıtma, çoğaltma, işleme, pazarlama, üzerinde tasarruf etme,
semerelerinden faydalanma, satma gibi maddi ve manevi haklar da dâhil; fakat
bunlarla sınırlı olmamak üzere Müzayede APP’in tüm hakları TELEPATİ’ye aittir. İşbu
sözleşme veya bunun herhangi bir maddesi, TELEPATİ’nin bu hakkını geçici veya
kalıcı olarak MÜŞTERİ’ye devretmiş olması, Müzayede APP ile ilgili olarak
MÜŞTERİ’ye süresiz lisans hakkı tanıdığı anlamına gelmez.
7) Gizlilik:
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 tarafından ifşa edilmeyecek ve üçüncü bir tarafla paylaşılmayacaktır.
8) Çerez (Cookie) Kullanımı:
Müzayede APP yazılımının geliştirilmesi ve tanıtımı amacıyla TELEPATİ, kullanıcı
davranışlarını ve istatistiklerini (Google Analytics, Facebook pixels vb.) çerezler
yardımıyla toplama hakkına sahiptir.
9) Kullanıcı Doğrulama Amaçlı SMS Gönderimi:
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.
10) Tanıtım:
TELEPATİ, Müzayede APP’in web sitesinde, reklam-tanıtım kampanyalarında, bu
amaçla hazırlanacak her türlü yazılı, görsel, işitsel materyalin üzerinde MÜŞTERİ’nin
unvanı kullanabilir.
11) Sözleşmenin Sona Erdirilmesi:
MÜŞTERİ hiçbir sebep göstermeden e–posta (Müşterinin web sitesi üzerinden
doldurduğu başvuru formunda belirttiği e-posta adresi.) veya normal posta ile 30
(otuz) gün önceden bildirerek bu sözleşmeyi feshedebilir. 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, 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 feshetme hakkına sahiptir.
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 60 (altmış) gün önce olmak şartıyla MÜŞTERİ’yi
bilgilendirmek ve MÜŞTERİ’nin bulut sistemi üzerindeki bilgilerini yedeklemesi için
yardımcı olmak zorundadır.
12) Sorumsuzluk Kaydı:
MÜŞTERİ, TELEPATİ sunucularına yönlendirdiği alan adı altında yayınlanan görsel,
işitsel ve yazılı materyallerden hukuki olarak sorumludur.
13) İhbarlar:
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.
14) Yetki:
İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü ihtilaf hâlinde İstanbul Anadolu Adliyesi
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Bu sözleşme 14 (on dört) maddeden ibarettir.

