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MATHAZONE 

ELEKTRONİK MAĞAZA HİZMETİ 

ÜYELİK/KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1: TARAFLAR  

1.1. ELEKTRONİK MAĞAZA HİZMETİ SAĞLAYICISI:  

“Mathazone Elektronik Mağaza Hizmetinin” sağlayıcısı olarak 
https://magaza.mathazone.com.tr/ internet sitesinin faaliyetlerini yürüten ve bu sitenin sahibi 
olan tüzel kişidir.  

 

Ticari Unvan : 
Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım 
Ticaret Limited Şirketi 

Adres : 
Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Waryap Meridian Sitesi, 
I Blok, No: 1/163, 34746, Ataşehir/İstanbul 

Telefon : (0216) 504 72 11-12 

İnternet Sitesi : https://www.mathazone.com.tr/tr 

E-posta : info@mathazone.com 

MERSİS Numarası : 0762041060500001 

Bundan sonra kısaca “Seri Yayımcılık” olarak anılacaktır. 

 

1.2. ÜYE/KULLANICI: 

https://magaza.mathazone.com.tr/  internet sitesine üye olan/olacak olan internet 

kullanıcısıdır. Bundan sonra kısaca “Üye/Kullanıcı” olarak anılacaktır. 

 

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU 

2.1. İşbu Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesinin (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 

konusu, Seri Yayımcılık’ın sahibi olduğu ve faaliyetlerini yürüttüğü 

https://magaza.mathazone.com.tr/ internet sitesi   üzerinden Üye/Kullanıcı’ya sunulan ürün/ 

hizmetlerden ve diğer tüm içeriklerden Üye/Kullanıcı’nın hangi şartlar ile  

yararlanabileceğinin, bu bağlamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

 

MADDE 3: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1. Üye/Kullanıcı, https://magaza.mathazone.com.tr/ internet sitesine (Bundan sonra kısaca 

“Web Sitesi” olarak anılacaktır.) üye olurken vermiş olduğu bilgilerin tamamının gerçeği 

yansıttığını ve doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda en kısa süre içerisinde 

bu bilgileri güncelleyeceğini, Seri Yayımcılık’ın işbu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle 

uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 

3.2. Üye/Kullanıcı, Web Sitesi’ne üye olurken belirlemiş olduğu kullanıcı ismi ve şifrenin 

gereken tedbirleri alarak güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, diğer 

https://magaza.mathazone.com.tr/
https://www.mathazone.com.tr/tr
mailto:info@mathazone.com
https://magaza.mathazone.com.tr/
https://magaza.mathazone.com.tr/
https://magaza.mathazone.com.tr/
https://magaza.mathazone.com.tr/
https://magaza.mathazone.com.tr/
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Üye/Kullanıcı’ların üyelik hesaplarına ve bilgilerine/verilerine ulaşmamayı, bu 

bilgilerine/verileri 3.kişilere aktarmamayı, diğer Üye/Kullanıcı’ların üyelik hesaplarını 

kullanmamayı, kendisine ait üyelik şifresini başkaları ile paylaşmamayı, aksi takdirde bundan 

kaynaklanacak hukuki, cezai ve idari sorumlukların tamamen kendisine (Üye/Kullanıcı’ya) ait 

olacağını kabul ve taahhüt eder. Eğer Üye/Kullanıcı, kendi üyelik hesabının yetkisiz kişiler 

tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrenirse bu durumu 

hemen Seri Yayımcılık 'a bildireceğini, Seri Yayımcılık’ın - Web Sitesi’nin güvenliğine ilişkin 

önlemleri almış olmasına rağmen- Üye/Kullanıcı’nın kullanıcı isminin, şifresinin, üyelik 

hesabının, üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmayacağını kabul ve 

taahhüt eder. Seri Yayımcılık’ın bu maddede sayılan hallere ilişkin rücu hakkı saklıdır. 

 

3.3. Üye/Kullanıcı, üyelik şifresini başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşamaz/veremez. 

Üye/Kullanıcı’nın üyelik şifresini kullanma hakkı yalnızca şahsına/kendisine aittir. Böyle bir 

paylaşım sonucu doğabilecek zararların tamamından Üye/Kullanıcı sorumlu olup Seri 

Yayımcılık’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca üçüncü kişiler tarafından Seri 

Yayımcılık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Seri Yayımcılık’'ın işbu izinsiz 

kullanımdan doğan her türlü tazminat ve talep hakkı saklıdır. 

3.4. Üye/Kullanıcı, Web Sitesi’nde sunulmuş olan ürün/hizmetleri ve diğer tüm içerikleri; 

kamu düzenine, genel ahlaka aykırı, diğer Üye/Kullanıcı’ları rahatsız edici şekilde, kanunlara 

aykırı bir amaç ile ya da Seri Yayımcılık’'ın fikri veya sınai haklarına (marka, patent, telif vs.) 

tecavüz edecek biçimde kullanamaz. Aksi takdirde bundan kaynaklanacak hukuki, cezai ve idari 

sorumlukların tamamen kendisine (Üye/Kullanıcı’ya) ait olacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.5. Üye/Kullanıcı, Web Sitesi’nde yaptığı işlemleri Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette 

zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye/Kullanıcı başkalarının Web Sitesi’nde 

sunulmuş olan hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde (kötü 

amaçlı yazılım, casus programı kullanımı, spam veya virüs gönderimi vb.) bulunamaz. Aksi 

halde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk Üye/Kullanıcı’ya aittir. 

 

3.6. Web Sitesi’nin yazılımı, tasarımı ve diğer tüm unsurları Seri Yayımcılık’'a aittir. 

Üye/Kullanıcı, Web Sitesi’nde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel 

unsurların, elektronik materyallerin ve diğer içeriklerin telif hakkının Seri Yayımcılık Eğitim 

Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım Ticaret Limited Şirketi'ne ait olduğunu kabul ve beyan 

eder. Üye/Kullanıcı, Web Sitesi’nde yer alan hiçbir ürün ve hizmeti, bilgileri, görsel ve işitsel 

unsurları, elektronik materyalleri ve diğer içerikleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, 

başka kişi veya kişilere aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, tersine 

mühendislik işlemi yapmayacağını, kaynak koduna çevirmeyeceğini, parçalarına 

ayırmayacağını, ticari bir gaye ile kullanmayacağını kabul ve beyan etmektedir. Aksi halde Seri 

Yayımcılık’ın uğrayacağı tüm maddi zararları ve yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi 
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5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere 

başlanabileceğini de kabul ve taahhüt eder. 

 

3.7. Web Sitesi’nin virus ve benzeri kötü amaçlı yazılımlardan korunması için Seri Yayımcılık 

tarafından mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bununla birlikte güvenliğin daha iyi 

şekilde sağlanması için Üye/Kullanıcı’nın kendi virüs koruma (antivirüs) 

sisteminin/programının bulunması ve sistem korumasını sağlaması gerekmektedir. Buna göre 

Üye/Kullanıcı, Web Sitesi 'ne giriş yapması nedeniyle, kendi işletim ve yazılım sisteminde 

oluşabilecek tüm hatalardan, problemlerden ve bunların sonuçlarından Seri Yayımcılık’ın 

sorumlu olmadığını kabul etmiştir. 

 

3.8. Üye/Kullanıcı, Web Sitesi’nde sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bu hizmetlere 

ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Üye/Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde yaptığı işlemlere, eylemlere, kullandığı söz ve ifadelere 

ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye/Kullanıcı’nın eylemleri, beyan ettiği fikir 

ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan 

edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı Seri Yayımcılık’ın 

herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır 

 

3.9. Seri Yayımcılık, Web Sitesi’nde sunulan, ürünler/hizmetler ile her türlü içerik üzerinde; 

güncelleme, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma veya yeni içerik ekleme 

hakkına sahiptir. 

 

3.10. Seri Yayımcılık, teknik zorunluluklar ve değişen mevzuat ve kanun maddelerine uyum 

amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini 

değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten 

kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından geçerlilik kazanacak, geri kalan 

hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

 

3.11. Üye/Kullanıcı, Seri Yayımcılık’ın hizmet sunduğu Web Sitesi’ne ilişkin tüm sunucu ve 

bilgisayar kayıtları ile bunlar aracılığıyla elde edilen loglama ve IP adreslerinin; bağlayıcı, kesin 

ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu Sözleşme hükmünün 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi bağlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu 

kabul eder. 

 

3.12. Üye/Kullanıcı, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirilmeyi ilgili 

kutucuğu işaretlemek suretiyle onaylamış/kabul etmiş ise Seri Yayımcılık tarafından kendisine 

telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilerek ticari elektronik iletiler 

gönderilebilecektir. 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5846.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
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3.13. İşbu Sözleşme metninde düzenlenmiş olan maddelerden bir ya da birden fazlasını ihlal 

eden Üye/Kullanıcı, söz konusu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur, 

Seri Yayımcılık’ın bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Bu durumda Seri Yayımcılık ihlali gerçekleştiren Üye/Kullanıcı’nın 

üyeliğini dondurabilir veya sonlandırabilir/feshedebilir. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Seri 

Yayımcılık’ın işbu Sözleşme hükümlerine uyulmamasından dolayı Üye/Kullanıcı’dan 

tazminat talep etme hakkı saklıdır. 

 
MADDE 4: MÜCBİR SEBEP 
 
4.1 Seri Yayımcılık’ın kontrolü dışında gerçekleşen yangın, deprem, sel veya diğer doğal 
felaketler; salgın hastalık, ayaklanma, savaş, grev, lokavt, siber saldırı, elektrik kesintisi, 

internet arızaları, iletişim ve altyapı problemleri gibi bunlarla sınırlı olmaksızın 6098 sayılı Türk 
Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan hallerde, Seri Yayımcılık işbu Sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi veya eksik ya da gecikmeli olarak yerine 
getirmesi nedeniyle sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmenin ihlali sayılamaz.  

 
MADDE 5: TİCARİ OLMAYAN KULLANIM 
 

5.1. Üye/Kullanıcı, aksine özel bir anlaşma yapılmadıkça Web Sitesi üzerinden yaptığı her türlü 
alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ve taahhüt 
eder. 
 

MADDE 6: TARAFLARIN BAĞIMSIZLIĞI 
 

6.1. Üye/Kullanıcı ve Seri Yayımcılık, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya 

işçi-işveren ilişkisi yoktur. İşbu Sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya 

herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz. 

 

MADDE 7: DİĞER HÜKÜMLER 

7.1. Sözleşme’nin maddelerinden bir veya birkaçının geçersiz hale gelmesi durumunda, işbu 

Sözleşme geçerliliğini kaybetmez ve diğer maddeleri ile birlikte geçerli olmaya devam eder. 

 

7.2. Üye/Kullanıcı, Seri Yayımcılık’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’de 

düzenlenmiş olan haklarını veya yükümlülüklerini tamamen veya kısmen 3.kişilere 

devir/temlik edemeyecektir. 

 

7.3. Seri Yayımcılık’ın, Üye/Kullanıcı’nın Sözleşme hükümlerini ihlal edici nitelikte olan 

hareket ve davranışlarına anında karşılık vermemesi, işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu 

herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği, 

konunun takip edilmeyeceği anlamına gelmez. Söz konusu hak daha sonra kullanılabilir ya da 

icra edilebilir. 

 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6098.pdf
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7.4. Seri Yayımcılık, Üye/Kullanıcı ile kendisinin üye olurken bildirmiş olduğu e- posta adresine 

e-mail gönderme veya telefon numarasına SMS gönderme ya da arama yapmak suretiyle 

iletişim kuracaktır. Bu yüzden Üye/Kullanıcı’nın, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel 

tutması gerekmektedir. 

 

7.5. Web Sitesi üyeliği esnasında sistemde yer alan formlara Üye/Kullanıcı’nın yazmış olduğu 

e-posta ve adres bilgileri aynı zamanda bildirim ve tebligat adresi olup, bu adrese gönderilecek 

bildirimler geçerli bir tebligat adresine yapılmış sayılacaktır. 

 

7.6. Üye/Kullanıcı, Seri Yayımcılık’ın hizmet sunduğu Web Sitesi’ne ilişkin tüm sunucu ve 

bilgisayar kayıtları ile bunlar aracılığıyla elde edilen loglama ve IP adreslerinin; bağlayıcı, kesin 

ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu Sözleşme hükmünün 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi bağlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu 

kabul eder. 
 

MADDE 8: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI 

8.1. Seri Yayımcılık, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’nun 10.maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, işbu Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi’nin 

kurulması ve ifa edilebilmesi (sözleşmeden kaynaklanan borçların yerine getirilebilmesi) amacı 

ile  https://magaza.mathazone.com.tr/ internet adresinde yer alan Mathazone Elektronik 

Mağaza Hizmeti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ne 

Mathazone Elektronik Mağaza Hizmeti Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin 

Aydınlatma Metni’ne,  Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na ve Çerez (Cookie) 

Politikası’na uygun şekilde Üye/Kullanıcı’nın sağlamış oluğu kişisel verilerini işleyebilecektir. 

 

8.2. Üye, kişisel verilerinin işlenmesi, korunması ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha 

fazla bilgi edinmek için Web Sitesi’nde yer alan Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi Aydınlatma 

Metni’ni, Gizlilik Politikası’nı, Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı ve Çerez (Cookie) 

Politikası’nı her zaman inceleyebilir. 

 

MADDE 9: FESİH 

 
9.1. İşbu Sözleşme Üye/Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Seri Yayımcılık tarafından 

üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Seri Yayımcılık, Üye/Kullanıcı’nın bu 

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Üye/Kullanıcı’nın üyeliğini iptal 

ederek Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir. 

 

 
 
 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-5.htm
https://magaza.mathazone.com.tr/
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MADDE 10: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN BAŞVURU YOLLARI VE YETKİLİ 

MAHKEME 
 
10.1. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, Türk Mahkemeleri yetkili olup; 

uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. 

10.2. Üye/Kullanıcı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen 

parasal sınırlar dâhilinde yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 

Tüketici Hakem Heyetine şikâyet ve itiraz başvurusunda bulunabilir. 

10.3. Taraflar arasında, yukarıda belirtilen parasal sınırı geçen uyuşmazlıklarda 6100 sayılı 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun yetki kurallarına göre belirlenen [davalının davanın açıldığı 

tarihteki yerleşim yeri mahkemesi (genel yetki), sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi (özel 

yetki) gibi] veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemeleri yetkilidir. 

 

MADDE 11: YÜRÜRLÜK 

11.1. Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuyup bilgi sahibi 

olduğunu, maddelerin tümünü kabul ettiğini ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. Nitekim bu sözleşme, Üye/Kullanıcı’nın üyelik formunda yer 

alan bölümleri eksiksiz olarak doldurması, elektronik ortamda ilgili onay kutucuklarını 

işaretlemesi ve gönder butonuna tıklaması ile birlikte elektronik ortamda taraflarca akdedilmiş 

ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş olacaktır.  

 

 

Mathazone 
E-Mağaza 

Hizmetinin 
Sağlayıcısı 

: 
Seri Yayımcılık Eğitim Danışmanlık Pazarlama Satış ve Dağıtım Ticaret 
Limited Şirketi 

Posta Adresi : 
Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Waryap Meridian Sitesi, I Blok, 
No: 1/163, 34746, Ataşehir/İstanbul 

E-posta 
Adresi 

: info@mathazone.com 

Üye/Kullanıcı 

Adı-Soyadı 
:  

Üye/Kullanıcı 
E-posta 

:  

Üye/Kullanıcı 
IP Bilgisi 

:  

Sözleşmenin 
Düzenlendiği 

Tarih 
: Gün/Ay/Yıl - Saat/Dakika/Saniye - IP ADRESİ 

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf
mailto:info@mathazone.com
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