Özden & Güçlü Hukuk Kullanıcı Sözleşmesi (bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak
anılacaktır), Özden & Güçlü Hukuk (bundan sonra kısaca “ÖGH” olarak anılacaktır.) ile ÖGH’ye
ait
http://www.ozdenguclulegal.com’a
(bundan
sonra
kısaca
"Web-Sitesi"
veya
“ozdenguclulegal.com” olarak anılacaktır) üye olacak ya da ozdenguclulegal.com’u ziyaret
edecek internet kullanıcıları (bundan sonra kısaca “Üye veya Kullanıcı” olarak anılacaktır.)
arasında akdedilmiştir.
1. Genel Hükümler
ozdenguclulegal.com üyelerine etkileşim ortamı sağlayan bir sosyal network (ağ)
servisidir.
ii.
Kullanıcı, ozdenguclulegal.com’a üye olarak veya ozdenguclulegal.com’u ziyaret ederek
bu Sözleşme’yi kabul etmiş sayılmaktadır.
iii.
İşbu kullanıcı sözleşmesi, uygulama ve web sitesinde yer alan kurallar ÖGH tarafından
sunulan hizmetlere ilişkin şart, koşulları, uygulama ve web sitesinin kullanılması
kurallarını düzenlemektedir.
iv.
Kullanıcı, ozdenguclulegal.com’u ziyaret ederken bu Sözleşme’ye, ÖGH tarafından
yayınlanan ve yayınlanacak olan diğer her türlü kullanım koşuluna ve Türkiye
Cumhuriyeti mevzuatına uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılmaktadır. Aksi halde; tüm
hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
v.
ozdenguclulegal.com’da yer alan bilgi, veri, yazı, fotoğraf, video, ses klibi, yorumlar,
makaleler, yazılımlar, kodlar, grafikler kısaca “içerik” olarak anılacak olup; bu içerikler,
ozdenguclulegal.com’a
üyeler
ve
kullanıcılar
tarafından
girileceği
gibi
ozdenguclulegal.com editörleri tarafından da girilebilecektir.
vi.
ozdenguclulegal.com’da sunulan hizmetleri kullanmak dışında, ozdenguclulegal.com’da
yer alan içerikleri başka amaçlar için kullanmak, taklit etmek, değiştirmek, dağıtımını
yapmak veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, ozdenguclulegal.com’da yer alan içerikleri
satamaz, reklam gibi amaçlar doğrultusunda istismar edemez ve üçüncü kişilerin hakkını
zedeleyecek şekilde kullanamaz.
vii.
ozdenguclulegal.com'da yayınlanan hiçbir içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı
içerik sahibinden izin alınmadan hiçbir mecrada hiçbir şekilde kullanılamaz,
yayınlanamaz.
viii.
Kullanıcı, ÖGH tarafından talep edilmeden ve/veya ÖGH’den yazılı onay almaksızın
ve/veya ÖGH ile herhangi bir anlaşma sağlamaksızın ozdenguclulegal.com’da reklam
oluşturamaz, örtülü reklam niteliğinde olabilecek içerikler ile spam içerikler yükleyemez.
ozdenguclulegal.com hizmetleri, ticari amaçlarla kullanılmak isteniyorsa lütfen
ozdenguclulegal.com ile iletişim kurunuz.
ix.
ÖGH,
ozdenguclulegal.com’un
belli
alanlarını
veya
kategorilerini,
ozdenguclulegal.com’da kullanılan bazı hizmetleri ücretli hale getirebilir ve bu ücretleri
tek taraflı olarak belirleyebilir.
x.
Kullanıcının, web sitesi veya uygulama üzerinden profil oluşturarak işbu sözleşmeyi
onayladığı ya da uygulamadan veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan
itibaren işbu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.
xi.
ÖGH, sözleşmeyi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme
hakkına sahiptir.
xii.
ÖGH, herhangi bir değişiklik yapması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih
ile uygulama ve web sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel sözleşme, uygulama
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ve web sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve tüm kullanıcılar yeni
şartlara tabii olacaktır.
Kullanıcı, diğer kullanıcı ve üyelerin ozdenguclulegal.com’u kullanmasını engelleyecek
ya da zorlaştıracak veya veritabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale
getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna
zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz,
yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya
dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini
bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez,
alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren
mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü kişilere zarar verebilecek içerikleri
dağıtamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek
program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve ÖGH ile
ozdenguclulegal.com’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde, ÖGH
tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
Fotoğraf, tarif, metot, kod, program, işleyiş tasarım, logo, resim, yazı dahil olmak üzere
ozdenguclulegal.com’da yer alan tüm içerikler ile ÖGH markası ve ozdenguclulegal.com
alan adı, alt alan adları ve tüm sayfalara ilişkin tüm fikri haklar münhasıran ÖGH’ye aittir
veya ÖGH tarafından bunların kullanımına ilişkin olarak hak sahiplerinden kanunlara
uygun şekilde lisans alınmıştır. Bu sebeple, söz konusu içerikler ÖGH’den izin
alınmaksızın hiçbir surette kullanılamaz, yayınlanamaz, işlenemez, çoğaltılamaz,
yayılamaz, temsil suretiyle faydalanılamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletilemez. Aksi halde, ÖGH tarafından tüm hukuki ve cezai işlemleri
başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.
Tüm mali hakları ÖGH’ye ait olduğu belirtilen içerikler ile tüm fotoğraf, tarif, metot, kod,
program, işleyiş ve görsellere ilişkin şahsi kullanımın dışında, kopyalama, işleme ve
internet başta olmak üzere radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın
yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil, işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlar ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla her türlü araçla içeriği
yayınlanamaz.
ozdenguclulegal.com’da yer alan içeriğin alıntılanması, makul sınırlarda kalmak ve
kaynak gösterme ve ilgili içeriğe ilişkin sitemize bağlantı vermek kaydıyla mümkündür.
Makul sınır, eserin veya sair içeriğin basit bir özetinden ibaret olup, içeriğe vakıf
olunması için ozdenguclulegal.com’un ziyaret edilmesi ihtiyacını ortadan kaldırmayacak
düzeyde olmalıdır. Her durumda, ozdenguclulegal.com’da yer alan içeriklerden herhangi
birinin tamamının iktibas edilmesi ÖGH’nin yazılı izni olmadıkça, yukarıdaki şartlara
uyulsa dahi mümkün değildir. Konuya ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
hükümleri saklıdır.
Kullanıcı, ozdenguclulegal.com’da yayınlanmak üzere sunduğu her türlü içeriğe ilişkin
olarak, içeriğe ilişkin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları dahil olmak üzere tüm telif haklarını
ozdenguclulegal.com’a yer, süre ve mecra ile sınırlı olmaksızın kullanmak üzere
bedelsiz olarak tam lisans hakkı vermektedir.
Kullanıcı’nın yayın hakkına sahip olmadığı içerik bakımından, Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’ndaki usule uygun ve atıfta bulunmak şartıyla içerik sağlaması gerekmekte olup;
aksi halde, Kullanıcı ozdenguclulegal.com’un ve ÖGH’nin uğradığı ve uğrayabileceği
doğrudan ve dolaylı, maddi ve manevi tüm zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

xix.

ÖGH, ozdenguclulegal.com’un virüs ve sair zararlı içerik barındırmaması için azami
gayret sarf etmekle birlikte Kullanıcı’nın teknik sorunlar yaşaması veya diğer nedenlerle
bilgisayarına virüs geçmesi veya herhangi bir zarara uğraması halinde uğranacak
zararlardan (bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Kullanıcı’nın bilgisayarı veya
programlarının hasar görmesinden) dolayı ÖGH’nin sorumluluğu bulunmamakta olup; bu
sebeple, ÖGH’den hiçbir talepte bulunulamaz. Kullanıcı, anılan zararlara uğramamak
için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
xx.
Kullanıcı’nın ÖGH’ye verdiği bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (e-posta adresleri,
IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da Kullanıcı’nın tercihine bağlı olarak ÖGH’ye verdiği
veya ÖGH’nin erişimine onay verdiği bilgilerdir. ÖGH, kullanıcılarına daha iyi hizmet
sunabilmek için bu bilgileri dilediği sürece, bilgiler tarafınızdan silinse dahi saklayabilir.
Ancak ÖGH, IP bilgilerini yasal süresinden sonra saklamayacaktır.
xxi.
ÖGH, üçüncü kişilere ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri zaman zaman
ozdenguclulegal.com’a, tanıtım postalarına veya reklamlarına dahil edebilir. Kullanıcı’nın
bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girmesi halinde söz konusu siteler ya da bu
sitelerin uygulamaları ÖGH’nin kontrolü altında olmadığı gibi bu Sözleşme, erişebilen bu
diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu siteler ile sitelerin uygulamalarında yer alan
bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak ÖGH’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu
sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğuna, bilgi kullanımına, gizlilik ilkelerine ve içeriğine
ilişkin olarak ÖGH’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
xxii.
Bu dokümanın kabul edilmesi ile birlikte, kullanıcı aynı zamanda Kurumsal challenge
kural ve şartlarını da kabul eder ve belirtilen yaptırımlardan sorumludur.
2. Kullanıcı Bilgileri ve Kişisel Veriler
i.
ÖGH Kişisel Veri Saklama Koşulları, işbu sözleşmenin bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı
olarak, Kullanıcı üyelik bilgileri dâhil kişisel verilerine ilişkin izinleri vermekte, taleplerde
bulunabilmektedir.
ii.
Kullanıcı, web-sitesini ziyaret ettiği süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan
çerezlerin veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodları veya benzer
iz sürme verileri bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret
olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber oturum
bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve Kullanıcı’yı tekrar tanımak için kullanılabilir.
iii.
ÖGH, Kullanıcı’nın bilgilerini saklama konusunda azami özeni göstermekle beraber ÖGH
tarafından saklanan Kullanıcı verilerinin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin
işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi,
değiştirilmesi veya silinmesi halinde ÖGH’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı,
ozdenguclulegal.com’u her ziyaret ettiğinde, IP adresi, işletim sistemi, kullandığı tarayıcı
(Explorer, Chrome vs.), bağlantı zamanı, süre bilgileri ve benzeri bilgiler otomatik olarak
kaydedilmekte olup, Kullanıcı’nın izni gerekmeksizin elde edilen bu bilgilerin üçüncü
kişilerle paylaşılmamak kaydıyla ÖGH tarafından kişisel bilgilerinizle ilişkilendirilerek
veya anonim olarak kullanılması mümkündür.
iv.
ÖGH, resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde Kullanıcı bilgilerini ilgili
mercilere iletecektir.
3. Sorumsuzluk
i.
ÖGH uygulamanın veya bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek
teknik sebeplerin etkisi ile kullanıcı hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir
unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde
söz konusu durum ve sonuçtan sorumlu tutulamaz.

ii.

ÖGH, kullanıcıların kişisel/kurumsal gelişim için kullandıkları, onlara çeşitli yarışmalar
sunan, bu amaçla gerek online gerekse de fiziksel challenge (hackathon) diye tabir
edilen yarışmalar düzenleyen bir platformdur. ÖGH platformunu kullanan kişi ya da
kurumlara herhangi bir başarı vaat etmez. Kullanıcıların platformu verimli ve gereği gibi
kullanmamasından kaynaklı başarısızlıklarından ÖGH sorumlu değildir.
iii.
Kullanıcıların, ÖGH’nin sunduğu Projelerden kazandığı faydalar, Proje düzenleyen
firmanın sorumluluğu altındadır. Eksik, ayıplı ve geç ifa durumlarından ÖGH sorumlu
değildir. Bu hukuki ilişki Proje düzenleyen firma ile Kullanıcı arasında kurulmaktadır.
Anılan faydalara ilişkin olarak her türlü gerekliliğin yerine getirilmesi ve izinlerin alınması
Katılımcı’nın kendi sorumluluğundadır. Katılımcı’nın söz konusu yükümlülükleri
sağlayamaması hâlinde proje faydalarını kullanamamasından [müşteri] sorumlu değildir.
iv.
Yürürlükteki kanunlar uyarınca müsaade edildiği sürece, ÖGH, web sitesi ya da
uygulamasının kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, web sitesi ya da
kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin
sorumlu değildir.
v.
Kullanıcı’nın ÖGH üzerinde gerçekleştireceği hakaret, dolandırıcılık gibi suç teşkil eden
eylemler, yalnızca Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. ÖGH herhangi bir sonuçtan sorumlu
değildir.
vi.
Kullanıcı iş fikrini özgür iradesi ile, ÖGH’ta paylaşmaktadır. Yaşanacak herhangi bir fikri
mülkiyet hakkı ihlalinden, projenin ya da fikrin farklı mecralarda veya projelerde
kullanılmasından doğacak zararlardan ÖGH sorumlu değildir. Kullanıcılar fikri
mülkiyetlerinin zarar görmemesine ilişkin her tür önlemi alır.
4. Üyelik
i.
Kullanıcı, websitesi veya uygulama’dan faydalanmak için ÖGH tarafından talep edilen
bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması
gerektiğini bildiğini beyan eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi
ya da güncel olmaması nedeniyle web sitesi yada uygulamaya erişim
sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından ÖGH sorumlu değildir.
ii.
Kullanıcı tarafından websitesine veya uygulamaya erişim e-posta adresi, kullanıcı adı
gibi kişisel belirteçler ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve
güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olacaktır. Üyelik üzerinden söz
konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından
gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai
sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya
güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal ÖGH’ye
bildirecektir.
iii.
ozdenguclulegal.com'da herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri
rahatsız eden, tehdit, taciz ve hakaret içeren mesajlar atmak, içerikler yüklemek yasaktır.
Bu yasağa aykırı şekilde davranan üyeler, durumları incelendikten sonra ÖGH
tarafından üyelikten çıkarılabileceklerdir.
iv.
ozdenguclulegal.com alan adı ile üyelerin hesapları da dâhil olmak üzere alt alan
adlarına ilişkin tüm haklar ÖGH’ye aittir. Üyelerin, üyelik hesaplarının bulunduğu alt alan
adları üzerinde hiçbir hakkı bulunmamaktadır. Silinen üyelik hesaplarının-sitelerin alt
alan adları farklı üyelere kullandırılabilir.
v.
Kullanıcı, ÖGH’nin dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple ödüllendirebileceği gibi
tek taraflı olarak üyeliğine son verebileceğini, üyelik hesabını geçici ya da kalıcı olarak
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kapatabileceğini, üyelik hesabındaki bilgileri silebileceğini, böyle bir durumda ÖGH’den
hiçbir talepte bulunamayacağını gayrikabili rücu biçimde kabul etmiştir.
Üyelik hesabında hukuka aykırılık unsuru taşıyan hiçbir veri yer almamalıdır. Başkası
gibi davranarak, izin almaksızın herhangi bir bireye ait bir isim kullanarak ya da insanları
kışkırtacak saldırgan bir kullanıcı adı oluşturulamaz.
ÖGH, üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca işletilmeyen, 1 (bir) yıl boyunca
ozdenguclulegal.com’a yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen, üyelik
hesaplarını silebilir.
Temlik veya Nakil
ÖGH, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya site içerikleri ile ilgili olarak sahibi
olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya
tamamen; her zaman için, Kullanıcıya bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya
kurumlara devir veya temlik yahut nakil edebilir.
Mücbir Sebepler
ÖGH doğal afet, terör olayları, askeri uygulamalar, yangın, deprem gibi doğal afetler,
enerji, işgücü veya imkan yetersizliği nedeniyle ÖGH’nin kontrolü dışındaki olaylardan
kaynaklanan sebeplerle sözleşmedeki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine
getirememesinden, geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.
Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir
ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan
hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
Tebligat
Tarafların birbirlerine gönderecekleri bildirimler, Kullanıcı'nın ozdenguclulegal.com'a
bildirdiği adres ve/veya e-posta adresi ile ÖGH’nin bu Sözleşme’de belirtmiş olduğu
adres ve/veya e-posta adresine gönderilecektir. Kullanıcı'nın ozdenguclulegal.com'a
bildirdiği adres ve/veya e-posta adresinde bir değişiklik olması halinde, yeni adres
ve/veya e-posta adresini ÖGH’ye yazılı olarak bildirecektir. ÖGH’nin adres ve/veya eposta adresinde bir değişiklik olması halinde ilgili değişiklik bu Sözleşme’ye
aktarılacaktır. Aksi takdirde, Kullanıcı’nın ÖGH’ye bildirdiği adres ile e-posta adreslerine
ve ÖGH’nin bu Sözleşme’de yer alan adres ile e-posta adreslerine yapılacak tebligatlar,
geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır.
Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşme tahtında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku
uygulanacak olup, İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri yetkilidir.

