KİBO Elektronik Katalog Veri Tabanı
Kullanıcı Sözleşmesi

Sözleşme No : 2019100101
Sözleşme Tarihi : 01/10/2019

Mentis Bilişim: Mentis Bilişim ve Dış Tic. Ltd. Şti. ("Mentis Bilişim" olarak anılacaktır.)
Kullanıcı: …………………………….

Aşağıda belirtilen hükümler uyarınca taraflar aralarında anlaşmaya varmışlardır.
Sözleşmenin Amacı: Bu sözleşmenin amacı, Kullanıcı’ya aşağıdaki şartlarla, Kibo Elektronik Katalog
Veri Tabanını (bundan böyle sadece Katalog Veri Tabanı olarak anılacaktır) sadece
www.alanadiniz.com.tr web sayfası içerisinde kullanım haklarını vermektedir.
1) Katalog Veri Tabanının haklarıyla korunması
Kullanıcı, Katalog Veri Tabanı'nın, Mentis Bilişim ve çalışanlarının emeğiyle ortaya çıkmış ve bu haliyle
koruma altında olan bir eser olduğunu kabul eder ve Mentis Bilişim’in haklarına mutlak surette riayet
edeceğini beyan eder. Kullanıcı, Katalog Veri Tabanı üstünde aşağıdaki konularda Mentis Bilişim’in
münhasır hak sahibi olduğunu bilir ve kabul eder.
a) Kısmen veya tamamen, hangi yolla ya da formda olursa olsun geçici ya da kalıcı çoğaltmalar,
b) Tercüme, uyarlama, düzenleme, işleme ve diğer her türlü değişiklikler,
c) Katalog Veri Tabanı nüshalarının ya da tamamının hangi yolla olursa olsun dağıtımı,
d) "b" şıkkındaki fiiller sonucu ortaya çıkmış olanlar da dahil herhangi bir yolla kamuya iletimi, teşhiri
ya da icrası.
2) Mentis Bilişim’in telif hakları dışındaki Yatırımcı Hakkı
Kullanıcı, Veri Tabanı'ndaki bilgilerin Mentis Bilişim tarafından elde edilmesi, kontrol edilmesi ve
düzenlenmesi ve kullanıcıya sunulması amaçlarıyla Mentis Bilişim’in yaptığı yatırımlar nedeniyle,
Katalog Veri Tabanı içeriği üstünde bir yatırımcı hakkına sahip olduğunu, bu yatırımcı hakkının telif
haklarından bağımsız olduğunu, ve bu yatırımcı hakkı nedeniyle aşağıdaki fiilleri icra etmek için Mentis
Bilişim’in ayrıca yazılı iznini almayı, bu maddenin ihlali halinde Mentis Bilişim’in maddi ve manevi her
türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
3) Katalog Veri Tabanı içeriğinin tamamının ya da nicel ve nitel olarak önemli bir kısmının
kullanılması
Katalog Veri Tabanı içeriğinin tamamının ya da nicel ve nitel olarak önemli bir kısmının Kullanıcı’nın
otomasyon yazılımı ve kendi iş ortamları dışında hangi yolla ve hangi formda olursa olsun, geçici ya da
kalıcı olarak herhangi bir kayıt ortamına kaydedilmesi Mentis Bilişim’in yazılı iznine tabidir.
4) Katalog Veri Tabanı içeriğinin tamamının ya da nicel ve nitel olarak önemli bir kısmının
yeniden yayımı
Katalog Veri Tabanı içeriğinin tamamının ya da nicel ve nitelik olarak önemli bir kısmının, maddi
kopyalarının dağıtılması, kiralanması, çevrim-içi (on-line) erişime sunulması gibi hangi yolla olursa olsun
yeniden yayımı Mentis Bilişim'in yazılı iznine tabidir.

5) Sistematik olarak tekrarlanan erişim ve kullanımlar
Katalog Veri Tabanı içeriğinin nicel ve nitel olarak önemli olmayan bölümlerinin, olağan bireysel
kullanımla uyuşmayacak ya da Mentis Bilişim’in meşru menfaatlerini zedeleyecek şekilde sistematik
olarak tekrarlanan kullanımlarla hangi yolla ve hangi formda olursa olsun, geçici ya da kalıcı olarak
herhangi bir kayıt ortamına kaydedilmesi ya da yeniden yayımı da Mentis Bilişim’in haklarının ihlalidir.
6) Tükenme ilkesine tabi olmama
Bu sözleşme, telif hakkıyla korunmuş bir eser nüshasının satışı sözleşmesi değildir. Bu nedenle kullanıcı,
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telif hakkıyla korunmuş eser nüshalarının satışından farklı olarak, Katalog Veri Tabanı üstünde Mentis
Bilişim’in yayma hakkının, Katalog Veri Tabanı'nın kullanıma açılmasıyla tükenmediğini bilir ve kabul
eder.
7) Kullanıcının erişim ve yararlanma serbestisi
Kullanıcı, Katalog Veri Tabanı içeriğine dahil bilgileri ticari amaçla çoğaltma ve yaymanın, katalog veri
tabanının olağan kullanım ölçülerini aşan bir uygulama olduğunu ve bu tür faaliyetleri için Mentis
Bilişim’in belirleyeceği ücreti ödeyerek ve Mentis Bilişim ile yazılı sözleşme yapması gerektiğini kabul
eder.
Her halükarda kullanıcının mevzuat ve sözleşme gereğince sahip olduğu haklar, Katalog Veri
Tabanı'nın kullanıcının yukarıda bahsi geçen olağan kullanımıyla uyuşmayacak ya da Mentis Bilişim’in
meşru menfaatlerini zedeleyecek şekilde yorumlanamaz.
8) Mentis Bilişim’in sorumluğunun sınırı
Mentis Bilişim’in, Kibo Katalog Veri Tabanı içeriğini oluşturan bilgilerin doğruluğuyla ilgili yegâne
yükümlülüğü, doğruluk garantisi vermeksizin basiretli bir tacir gibi özen göstermekten ibarettir. Mentis
Bilişim, insan hatası, kaynak hatası, program ya da bilgisayar hatalarından doğacak bilgi
yanlışlıklarından ötürü herhangi bir sorumluluk üstlenmez.
9)Kullanıcının Taahhüdü
Kullanıcı, bu sözleşme hükümlerine aynen riayet edeceğini GARANTİ ve TAAHHÜT eder. Söz konusu
sözleşmeye aykırı eylem ve davranış içinde olan kullanıcı karşısında Mentis Bilişimin yasal yollara
müracaat hakkı saklı kalmak kaydı ile kullanıcı bu eylem ve davranışı halinde koşulsuz kabul ve
taahhüdü ile Mentis Bilişim’e 10.000,00 EURO (onbinavro) ceza ödeyecektir.
10)Kurumsal Garanti
Kullanıcı bir tüzel kişi ise, kullanım yetkisi verdiği personelinin bu sözleşme hükümlerine aynen riayet
edeceğini GARANTİ eder. Tüzel kişi, bu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden kullanım yetkisi
verdiği personeli ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
11) Yetkili mahkeme, tebligat adresi ve delil sözleşmesi
Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul Beyoğlu Mahkemeleri yetkilidir.
Kullanıcı adına düzenlenen faturada yazılı adresinin yasal tebligat adresi olduğunu, bu adrese yapılacak
tebligatların yasal sonuç doğuracağını kabul eder. Kullanıcının kullanımı, Katalog Veri Tabanı'nı
kullanmasıyla ilgili olarak taraflar Mentis Bilişim’in bilgisayar kayıtlarının kesin delil teşkil ettiğini kabul
ederler. İcap ve kabul, ödemeler, ihtar, ihbar gibi konularda taraflar faks sayfalarının ve elektronik posta
mesajlarının asılları gerekmeksizin kesin delil olduğunu, ticari defterlerin yemin gerekmeksizin delil
olduğunu kabul ederler. Bu sözleşme 2 (iki) sayfa, 11 (onbir) ana maddeden ibaret olup, İhtilaf
vukuunda İstanbul / Beyoğlu mahkemeleri yetkilidir.
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