
Kullanım Koşulları 

 

Sevgili ziyaretçimiz, lütfen https://adaemprime.com/ web sitemizi ziyaret etmeden önce işbu kullanım 

koşulları sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Siteye erişiminiz tamamen bu sözleşmeyi kabulünüze ve 

bu sözleşme ile belirlenen şartlara uymanıza bağlıdır. Şayet bu sözleşmede yazan herhangi bir koşulu 

kabul etmiyorsanız, lütfen siteye erişiminizi sonlandırınız. Siteye erişiminizi sürdürdüğünüz takdirde, 

koşulsuz ve kısıtlamasız olarak, işbu sözleşme metninin tamamını kabul ettiğinizin, tarafımızca 

varsayılacağını lütfen unutmayınız. 

 

Web sitesi Ada Emprime Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yönetilmekte olup, bundan sonra SİTE 

olarak anılacaktır. İşbu siteye ilişkin Kullanım Koşulları, yayınlanmakla yürürlüğe girer. Devam eden 

teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’na 

zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu 

web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik 

ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz. Değişiklik yapma hakkı, tek taraflı olarak SİTE'ye 

aittir ve SİTE üzerinden güncel olarak paylaşılacak olan bu değişiklikleri, tüm kullanıcılarımız baştan 

kabul etmiş sayılır. 

 

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları 

1. Telif Hakkı Kanunu 

Sitemizin sayfaları (içerik ve düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Sitemizde yayınlanan tüm 

metin, kod, grafikler, logolar, resimler, ses dosyaları ve kullanılan yazılımın sahibi (bundan böyle ve 

daha sonra "içerik" olarak anılacaktır) Ada Emprime’dir ve tüm hakları saklıdır. Özellikle, diğer yayın 

organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama 

ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının 

işletilmesi veya herhangi bir şekilde kullanımı öncelikle Ada Emprime’nin yazılı rızasının alınmasını 

gerektirir. Yazılı izin olmaksızın site içeriğinin çoğaltılması veya kopyalanması kesinlikle yasaktır. 
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2. Genel Hükümler 

Kullanıcıların tamamı, SİTE'yi yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü 

kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. 

SİTE dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. 

İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı 

SİTE'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

 

SİTE'de mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin 

gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar 

olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık 

veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır. 

 

SİTE'de üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri tarafımızca bilinmeyen diğer web sitelerine, 

uygulamalara ve platformlara köprüler (hyperlink) bulunabilir. SİTE, işlevsellik yalnızca bu sitelere 

ulaşımı sağlamakta olup, içerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. 

 



SİTE’den hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda 

satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri 

sorumludur. 

 

SİTE’den köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri 

mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

 

SİTE'yi virüslerden temizlenmiş tutmak konusunda elimizden geleni yapsak da, virüslerin tamamen 

bulunmadığı garantisini vermemekteyiz. Bu nedenle veri indirirken, virüslere karşı gerekli önlemi 

almak, kullanıcıların sorumluluğundadır. Virüs vb. kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin 

sebep olabileceği zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz. 

 

SİTE'de sunulan hizmetlerde, kusur veya hata olmayacağına ya da kesintisiz hizmet verileceğine dair 

garanti vermemekteyiz. SİTE'ye ve sitenin hizmetlerine veya herhangi bir bölümüne olan erişiminizi 

önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda sonlandırabiliriz.  

 

3. Yasal Uyarı/Sorumluluğun Sınırlandırılması 

SİTE'nin kullanımından doğan zararlara ilişkin sorumluluğumuz, kast ve ağır ihmal ile sınırlıdır. 

Sözleşmenin ihlalinden doğan zararlarda, talep edilebilecek toplam tazminat, öngörülebilir hasarlar ile 

sınırlıdır. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni 

yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir. Hukuken 

mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, gecikme, ifa etmeme veya temerrütten dolayı, herhangi bir 

tazminat yükümlülüğümüz doğmayacaktır. 

 

4. Tahminler ve Niyet Bildirimleri 

Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı 

kalmak şartıyla, Ada Emprime’nin işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı 

olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur. 

 

Muhtelif Hükümler 

1. Mücbir Sebep 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, 

halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik 

kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden 

doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede 

Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.  

 

2. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı 

geçerliliğini korumaya devam eder. 

 

3. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler 

Ada Emprime, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya 

tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

Değişiklikleri takip etmek ziyaretçinin sorumluluğundadır. Ziyaretçi, sunulan hizmetlerden 

yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının 

herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez. 

 



4. Tebligat 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve 

kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken 

belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer 

tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

 

5. Delil Sözleşmesi 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın 

defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.  

 

6. Uygulanacak Hukuk 

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara 

tabidir. Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu websitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İstanbul 

Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 

 


