Kullanıcı Sözleşmesi
1. Sözleşmenin konusu
Bu sözleşme ile kullanıcılara internet ortamından üye işyerleri tarafından verilen factoring hizmetlerini
alma imkanı sunulmaktadır.
2. Hak ve Yükümlülükler
a. h…com’un hak ve yükümlülükleri
h…..com tüm yazılım, belge, tasarım, grafik ve eserleri hakkında mülkiyetten doğan telif
haklarına sahiptir ve sistemlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, sistem
kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, sistem kalitesinin beklentilere cevap
vereceğini taahhüt etmez, ilave servisler açma, üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren bir
duruma dönüştürme, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirme veya ücretli hale dönüştürme
hakkını saklı tutar.
h…..com gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu durumlarda sistemin çalışmasını geçici
süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bundan dolayı h…com’a sorumluluk yüklenemez.
h….com kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların,
mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.
Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı h….com sorumlu tutulmayacaktır.
h….com, resmi bir faktoring şirketine bağlı bir kuruluşu olmayıp, kullanıcının girdiği bilgileri
sisteme kayıtlı üye işyerlerine eşit şartlarda ulaştırmakla yükümlüdür. Kullanıcıların kendi iradesiyle
sisteme yüklediği bilgi ve belgeleri yayınlanma veya site içerisinde başka bir adrese taşıma haklarına
sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması
ihtimal dahilindedir. Bu durumdan dolayı h…..com’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. h…..com
sitesinden kullanıcı başka web-sitelerine geçiş yapabilir, bu durumda kullanıcı geçiş yaptığı site
içeriğinden kendisi sorumludur. h…..com'un sorumlu olmadığını kabul eder.
h…..com, doğabilecek teknik gereklilik ve yasal gereklilik kapsamında işbu sözleşmenin
uygulamasında, maddelerinde değişiklik veya ekleme/çıkarma şeklinde değişiklikler yapma hakkını
saklı tutar.
b. Kullanıcı hak ve yükümlülükleri
h...com web sitesi üzerinden faktoring hizmeti karşılığı üye işyerine temlik verdiği tüm
vadeli alacaklarının vadesinde ödenmesinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, hiç bir şekilde
h….com’un sorumlu olmadığını, web sitesine girdiği her türlü bilginin doğru olduğunu, bilginin eksik
veya hatalı olmasından kaynaklanacak her türlü zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu,
Üye Faktoring işyerinin daha önceden kullanıcıya bildirdiği bilgi, belge ve ücreti sunması
gerektiğini, bu yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde faktoring hizmetinin kendilerine teslim
edilmeyebileceğini, bu durumda sorumluluğun kendilerine ait olduğunu,
Telif hakkı h….com’a ait olan ve kullanıcıya sunulan servis ve yazılımları çoğaltıp,
dağıtmayacağını, h….com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, h….com
ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve
h….com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, servislerinin kullanımı
sırasında bilgi mesaj ve dosyaların yanlış iletimi ve kaybından h….com'un sorumlu olmayacağını,
h...com 'da sunulan hizmetlere yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı değiştirmemeyi,
değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından,
dolayı gelebilecek zararlardan ötürü h….com'un sorumlu olmayacağını,
Hakaret, tehtid, ayrımcılık içeren veya ahlak dışı, ulusal ve uluslararası normlara aykırı
mesajlar göndermemeyi, yazışma yapmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da
yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

h…..com servisleri kullanılması ile kullanıcı bilgisayarında doğabilecek arıza ve bilgi
kayıpların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, h…..com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm
sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde h…..com'un gerekli müdahalelerde
bulunma ve kullanıcıyı servis dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu,
Kullanıcı yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu
hususlara uymadığı durumlarda h…..com'un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi
kabul ve taahhüt etmiştir.
3. Genel Hususlar
Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler(vergi,
harç yasal ödenti vb) h….com’un sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır. Kullanıcılar
yapılan tüm faktoring hizmetlerinin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, hizmetlerin tekrar satış amaçlı
olmadığını kabul eder.
4.. h...com kayıtlarının geçerliliği
Bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda h…..com'un defter kayıtlarıyla ve bilgisayar kayıtları HMK 193.
madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil
sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten h…..com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne
uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
5. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde ……
Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
6. Yürürlük
Kullanıcı sistemi kullanmaya başladığı andan itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak
yürürlüğe girer.
7. Fesih
h…...com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir

