ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan
belgelerden, eklerden hakkı saklı olan belgelerde işletme iç tüzük niteliğinde ve
açıklamalardan (Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama)
oluşan işbu www.kayitliurun.com Portalı Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak
anılacaktır),
YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ 29 EKİM CADDESİ NO:7 İSTANBUL VİZYON
PARK OFİS 3. PLAZA Bahçelievler – İstanbul adresinde mukim KAYITLI SORGULAMA
VE KAYIP ÇALINTI ÜRÜN TAKİP SİSTEMLERİ BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED
ŞİRKETİ(Bundan böyle kısaca “KAYITLI ÜRÜN ” olarak anılacaktır) İle
www.kayitliurun.com portalına üye olurken “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile
karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
“KAYIT EDİCİ”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Sorgulama Sistemi”
hizmetini kullanmak suretiyle; “Güvenli Elektronik Sorgulama Sistemi” üzerinden
“SORGULAYICI” tarafından araştırmaya arz edilen mal ve hizmetleri sorgulayan gerçek
veya tüzel kişi olan “Üye”.
“Güvenli Elektronik Sorgulama Sistemi”: “KAYIT EDİCİ”: ” ve “SORGULAYICI” arasında
akdedilmiş olan sorgulama akdinin “sorgulama” ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak
işbu sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde “KAYITLI ÜRÜN” tarafından sağlanan hizmet.
“Üye”: www.kayitliurun.com portalına üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden
işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.
“Kullanıcı”: “SİTE”ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
“Kayıt edici”: İşbu sözleşmede belirtilen “Güvenli Elektronik Sorgulama” hizmetini
kullanmak suretiyle “kullanıcı”tarafından sorgulama işlemlerinin gerçekleşmesine olanak
sağlayan”Üye”.
“Portal”:www.kayitliurun.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan
adlarından oluşan internet sitesi.

“KAYITLI ÜRÜN Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden
yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üye”likle ilgili konularda
“KAYITLI ÜRÜN”e talepte bulunduğu, “Üye”lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle
ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi
tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “SİTE” üzerinden
erişilen “Üye”ye özel internet sayfası. “Sorgulama Programları”: “KAYITLI ÜRÜN”
tarafından “Portal” içinde, “KAYITLI ÜRÜN Üyelik Sayfası”nda teknik özellikleri, “Portal”
içinde bulunacağı konum, yayınlanma “Üye”ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri
doğrultusunda kişiselleştirebileceği “Portal” da yer alacak kayıt/kayıtlar
KAYITLI ÜRÜN Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): “Portal” içerisinde “Üye”lerin işbu sözleşme
içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “KAYITLI
ÜRÜN” tarafından ortaya konulan uygulamalar. “KAYITLI ÜRÜN”, “Portal” içerisinde
ortaya konulan uygulamalar üzerinde “Üye”lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve
işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman
“Hizmet”lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. “KAYITLI ÜRÜN” tarafından
yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”lerin uymakla yükümlü olduğu
kural ve koşullar “KAYITLI ÜRÜN” tarafından ilgili “Hizmet”in kullanımıyla ilgili
açıklamaların bulunduğu internet sayfasından “Üye”lere duyurulur.
“KAYITLI ÜRÜN ARAYÜZÜ” : Başta “ÜYE”ler tarafından oluşturulan içeriğin
“KULLANICILAR” tarafından görüntülenebilmesi ve “KAYITLI ÜRÜN
VERİTABANI”ından sorgulanabilmesi amacıyla “KULLANICILAR” tarafından kullanılan;
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları
“KAYITLI ÜRÜN”e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her
türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
KAYITLI ÜRÜN VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı,
tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “KAYITLI ÜRÜN” ya ait olan 5846 Sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, “Portal”da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma
şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu
sözleşme ve ekleri ile “Portal” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin
“KAYITLI ÜRÜN” tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi
beyanlardır. “Kullanıcı”, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, “Portal” içinde yer alan
kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “KAYITLI ÜRÜN” tarafından açıklanan her türlü
beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa
uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve “Hizmet” Kullanımı Şartları
4.1. Üyelik “Portal”ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından
“Portal”a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin
verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak
istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin
yaptırılması ve “KAYITLI ÜRÜN” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

Yasal Uyarı
www.kayitliurun.com sitesinde kayıtlı ürün ve sorgulama sırasında meydana gelecek taraflar arası sorun giderici
merci ilgili mahkemelerdir. kayitliurun.com.tr sitesi herhangi bir taraf değildir, resmi makamlarca istenecek
tutanaklara istianeden üzerine düşen bilgi paylaşımına açıktır.
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