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TOPTANAPP  

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR 

 

İşbu Toptanapp Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), 

Toptan App adresinde mukim, Toptan App 

(“Toptanapp”) ile Toptanapp’e ait toptan.app 

internet sitesine üye olmak isteyen kişi (“Üye”) 

arasında akdedilmiştir. 

  

Toptanapp ve Üye işbu Sözleşme’de ayrı ayrı 

“Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak da 

anılabilecektir. 

 

2. KONU 

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin giyim, 

ayakkabı, çanta ve tekstil ürünlerine ilişkin toptan 

alışveriş imkanı sağlayan toptan.app alan adlı 

internet sitesine (“Web Sitesi”) üyeliğinin 

(“Üyelik”) tesis edilmesi ve Toptanapp’in Üye’ye 

web sitesinde mağazaları ve mağazalar tarafından 

satışa sunulan ürünleri inceleme imkanı veren 

hizmetlerinden yararlanma hakkı vermesi ile 

Tarafların bu kapsamdaki hak ve 

yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. 

 

İşbu Sözleşme ile Üye, Web Sitesi’ne Müşteri-

Kullanıcı tipinde üye olarak kayıt edilecektir. 

 

3. TARAFLARIN HAK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 

3.1.Web Sitesi’ne Üyelik, Üye tarafından işbu 

Sözleşme’nin onaylanması akabinde 

Toptanapp tarafından kendisine verilecek 

kullanıcı adı ve şifre ile Web Sitesi’ne 

giriş yapılması ve giriş esnasında üyelik 

sözleşmesi vb. ilgili metinlerin 

TOPTANAPP CUSTOMER 

MEMBERSHIP AGREEMENT 

 

1. THE PARTIES 

 

This Toptanapp Membership Agreement 

(“Agreement”) has been executed by and 

between Toptan App (“Toptanapp”) having 

its principal place of business at Toptan 

App, and the member (the “Member”) who 

requested to sign-up for toptan.app website 

as a member (the Member”). 

 

Within the scope of this Agreement 

Toptanapp and the Member shall each be 

referred to seperately as “Party”, and 

collectively as “Parties”.  

 

2. SUBJECT MATTER 

 

The subject matter of this Agreement is to 

ensure the Member to sign-up as member 

for the membership (“the Membership”) to 

the website (“Website”) named toptan.app 

which provides wholesale shopping for 

clothes, shoes, bags and textile products, 

and to ensure the Member to review the 

stores and the products sold by the stores, 

and also to determine the rights and 

obligations of the Parties. 

 

The Member will be registered on the Web 

Site as a member of the Customer-User 

type. 

 

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF 

THE PARTIES 

 

3.1. The Membership to the Website will be 

ensured by the acceptance of the 
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onaylanması ile sağlanacaktır. Üye, Web 

Sitesi’ne giriş yapmadan ve diğer ilgili 

metinleri onaylamadan, Web Sitesi’nde 

yer alan hizmetlerden 

yararlanamayacağını peşinen kabul ve 

taahhüt eder. Toptanapp, Web Sitesi’nde 

yer alan üyelik sözleşmesi vb. metinler ile 

bunlarda yer alan hükümleri tek başına 

belirleme ve dilediği zaman değiştirme 

hak ve yetkisine sahiptir. 

 

Üye, işbu Sözleşme ve diğer ilgili tüm 

metinlerde kendisine atfedilen 

yükümlülüklerden bizzat sorumlu 

olduğunu ve bu metinlerde yer alan 

koşullara uygun davranmayı; aksi halde 

Toptanapp’in uğrayacağı tüm zararları 

tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

3.2.Toptanapp tarafından Üye’ye verilen 

kullanıcı adı ve şifre bilgileri Üye’ye 

özeldir. Bu kullanıcı adı ve şifrelerin 

gizliliği ve güvenliğinden Üye bizzat ve 

tek başına sorumludur. Üye tarafından, 

kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinin 

sağlanamaması nedeniyle, Web Sitesi 

aracılığıyla Üye aleyhine herhangi bir 

işlem tesis edilmiş olması halinde, Üye, 

Toptanapp’i hiçbir şekilde sorumlu 

tutamayacağını; tek sorumlunun kendisi 

olacağını kabul ve taahhüt eder. 

 

Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile 

gerçekleştirilen işlemlerin kendisi 

tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu 

işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun 

peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde 

gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin 

gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir 

def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini 

membership agreement and other related 

texts at the time of the signing in with the 

username and password given by 

Toptanapp after the acceptance of this 

Agreement by the Member. The Member 

accepts and undertakes that she/he can not 

use the Website services without the signing 

into the Website and acceptance of the 

related texts. Toptanapp has right and 

authority to change and determine the 

membership agreement etc. and the 

provisions of the related texts on the 

Website alone at any time. 

 

The Member is personally responsible for 

the obligations determined on this 

Agreement and other related textx and the 

Member accepts that she/he will act in 

accordance with the conditions in these 

texts; otherwise she/he accepts and 

undertakes to indemnify all the damages of 

the Toptanapp. 

 

3.2. The user name and password provided 

to the Member by Toptanapp is special to 

the Member. The Member is personally and 

separately responsible for the privacy and 

security of the username and password. In 

case of any action is taken against the 

Member through the Website due to the 

inability of the security of the username and 

password by the Member, the Member 

accepts and undertakes that she/he shall not 

hold Toptanapp responsible in any way and 

will be the only responsible for this. 

 

The Member accepts that the transactions 

carried out with the username and password 

belong to her/him are carried out by 

her/him; the responsibility arising from this 
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ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak 

yükümlülüklerini yerine getirmekten 

kaçınmayacağını; diğer üyelerin ve/veya 

üçüncü kişilerin ya da Toptanapp’in 

uğradığı veya uğrayabileceği tüm 

zararlardan münhasıran sorumlu 

olduğunu kabul eder. 

 

3.3.Web Sitesi, Üye’nin Web Sitesi’nde yer 

alan mağazaların toptan satışa sunduğu 

ürünleri incelemesi, satınalmayı 

düşündüğü ürünlere ilişkin mağazalar ile 

irtibat kurmasını sağlamak amacıyla 

oluşturulmuştur. Web Sitesi, Üye 

tarafından mağazaların toptan satışa 

sunduğu tekstil, giyim, ayakkabı, çanta 

vb. ürünlerin görüntülenmesi ve 

mağazalar ile iletişime geçerek teklif 

alınması imkanını sağlamaktadır. Web 

Sitesi, doğrudan mağazalar tarafından 

satışa sunulan ürünlerin satışını 

gerçekleştirmemekte ve satışına aracılık 

etmemekte olup; yalnızca mağazaları ve 

Üye’yi biraraya getirerek bir network 

ortamı sağlamaktadır. Toptanapp, Web 

Sitesi aracılığı ile yalnızca Üye’nin 

mağazaların ilanlarına ulaşabilmesini 

sağlayacak ve mağazalar ile Üye’nin 

birbirleri ile iletişim kurmalarına imkan 

verecektir.  

 

3.4.Toptanapp Üye’ye mağazalar tarafından 

tanıtılan ürünlerin mevcudiyetine, stok 

durumuna, kalitesine, niteliğine vb. 

herhangi bir özelliğine dair hiçbir garanti 

vermemektedir. Toptanapp, mağazalar 

tarafından toptan satış amacıyla ilan 

edilen ürünlerin marka vb. özelliklerine 

dair herhangi bir kontrol 

gerçekleştirmemekte, Üye’ye bu yönde 

transaction belongs to her/him in advance; 

she/he shall not file any objection and/or 

plea that she/he did not carry out these 

transactions herself/himself and/or she/he 

shall not refrain her/his obligations based on 

this objection or plea; she/he will be 

exclusively responsible for all damages of 

the members and/or third parties or 

Toptanapp. 

 

3.3. The Website has been created to enable 

the Member to examine the products 

offered for wholesale by the stores on the 

Website and to contact the stores regarding 

the products for considering purchasing. 

The Website provides that the products such 

as textile, clothes, shoes, bags etc. can be 

viewed and proposals can be received by 

contacting the stores. The Website does not 

sell the products or mediate the sale of the 

products offered for sale directly by the 

stores; the Website only provides a network 

by bringing together the stores and the 

Member. Toptanapp will only allow the 

Member to access the advertisements of the 

stores via the Website and will allow the 

stores and the Member to communicate 

with each other. 

 

3.4. Toptanapp does not give any guarantee 

to the Member regarding the existance, 

stock, quality, qualification etc. of the 

products promoted by the stores. Toptanapp 

does not control the trademarks or any other 

features of the products advertised for the 

purposes of wholesale by the stores and 

Toptanapp does not give any guarantee for 

related situtations. 
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herhangi bir taahhüt ve garanti 

vermemektedir. 

 

3.5.Üye, Web Sitesi’nde gerçekleştireceği her 

türlü iletişimde ahlaka, hukuka ve 

dürüstlük kurallarına uygun 

davranacağını ve bu kurala aykırılıktan 

münhasıran sorumlu olacağını kabul ve 

taahhüt ederler. 

 

3.6.Toptanapp, Üye’ye Web Sitesi’nde yer 

alan ilanların içeriklerini öğrenme 

amacıyla görüntülemeye izin vermekte 

olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı 

üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe 

yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya 

çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, 

tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri 

tabanında yer alan bilgilerinin kısmen 

veya tamamen kopyalanması, bunların 

başka mecralarda doğrudan veya dolaylı 

olarak yayınlanması, derlenmesi, 

işlenmesi, değiştirilmesi, başka 

veritabanlarına aktarılması, bu 

veritabanından üçüncü kişilerin erişimine 

ve kullanımına açılması, Web Sitesi 

üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil 

olmak üzere benzer fiillerin işlenmesi işbu 

Sözleşme’nin ihlali anlamına gelmektedir. 

Web Sitesi’nin bütününün veya herhangi 

bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine 

mühendislik yapma amacıyla 

kullanılması, tersine mühendislik (reverse 

engineering) metoduyla veya farklı 

herhangi bir metodla API protokollerinin 

kırılmaya çalışılması ve API anahtarı, API 

gizli anahtarı, istek başlıkları, istemci 

doğrulama algoritması gibi parametrelere 

izinsiz olarak ulaşılması veya bu 

parametrelerin izinsiz olarak üçüncü 

3.5. The Member accepts and undertakes 

that she/he will act in accordance with the 

rules of morality, law and honesty in any 

communication on the Website and she/he 

will be exclusively responsible for any 

breach of these rules. 

 

3.6. Toptanapp allows the Member to view 

the contents of the advertisements on the 

Website for the purpose of learning. 

Committing similar acts for a purpose other 

than this including but not limited to trying 

to reach advertisements for a certain 

number or for all of them through the 

database, partial or complete copying of 

advertisements, customer information, 

designs, code and software, information in 

the database, Publishing, compiling, 

processing, changing, transferring them to 

other databases, directly or indirectly, in 

other media, making this database available 

to third parties, Linking to advertisements 

on the Website, is a violation of this 

Agreement. Using the whole or any part of 

the Website for the purposes of distruping, 

modifying, reverse engineering, attemping 

to break API protocols by reverse 

engineering or any other method and 

accessing the parameters (such as API key, 

API secret key, request headers, client 

authentication algorithm) without 

permisson  or share these parameters with 

the third parties without permisson, 

attempting to access the Website in a way 

that hinders, disrupts or interferes with the 

communication or technical systems of the 

Website, using screen scraping software on 

the Website such as Automatic program, 

robot, spider, web crawler, spider, data 

mining, data crawling, etc., or systems, 
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kişilerle paylaşılması, Web Sitesi’nin 

iletişim veya teknik sistemlerini 

engelleyen, bozan ya da sistemlere 

müdahale eder bir şekilde Web Sitesi’ne 

erişim sağlanmaya çalışılması, Web Sitesi 

üzerinde otomatik program, robot, 

örümcek, web crawler, örümcek, veri 

madenciliği (data mining) veri taraması 

(data crawling) vb. screen scraping 

yazılımları veya sistemleri, otomatik 

aletler ya da manuel süreçler kullanılması, 

diğer üyelerin verilerine veya 

yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması da 

yasak ve hukuka aykırıdır. 

 

Böyle bir halde Toptanapp işbu 

Sözleşme’yi yapacağı tek taraflı 

bildirimle derhal feshedebilecek olup, 

Üye bu fiilleri nedeniyle Toptanapp’in 

uğradığı tüm zararları derhal nakden 

tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

3.7.Toptanapp, Web Sitesi aracılığı ile 

üyelerine sağladığı hizmetleri belirleme, 

dilediği zaman değiştirme, Web Sitesi’ne 

yeni hizmetler ekleme veya mevcut 

hizmetlerden dilediklerini çıkarma hak ve 

yetkisine münhasıran sahiptir. Toptanapp 

bu haklarını hiçbir bildirimde bulunmadan 

ve önel vermeksizin kullanabilecektir. 

Üye, yapılabilecek böyle bir değişikliğin, 

kendisine işbu Sözleşme’nin haklı 

nedenle feshi hakkı vermediğini kabul ve 

taahhüt eder. 

 

3.8.Üye, Web Sitesi üzerinden/aracılığıyla 

gerçekleştirdiği her türlü işlemin, 

eylemin, ve mesajların hukuka, ahlaka ve 

dürüstlük kurallarına, Web Sitesi’nde yer 

alan kurallara ve işbu Sözleşme’ye uygun 

automated tools or manual processes, 

accessing to the datas and softwares of the 

other members without permisson are also 

prohibited and illegal. 

 

In such a case, Toptanapp may terminate 

this Agreement immediately with a 

unilateral notice, and the Member agrees 

and undertakes to immediately indemnify 

all the damages suffered by Toptanapp due 

to these actions. 

 

3.7. Toptanapp has the exclusive right and 

authority to determine and change the 

services provided to its members through 

the Website at any time, and to add new 

services to the Website or to remove any 

existing services. Toptanapp will be able to 

use these rights without any notice. The 

Member accepts and undertakes that such a 

change does not give her/him the right to 

terminate this Agreement. 

 

3.8. The Member accepts and undertakes 

that all the transactions, actions and 

messages performed on the Website shall 

comply with the rules of law, morality and 

honesty, the rules on the Website and this 

Agreement, that she/he will use the Website 

for lawful purposes and will not pursue any 

lawful and criminal purposes in any 

communication and cooperation carried out 

against the stores/other members. The 

Member accepts and undertakes that all the 

legal and criminal responsibility of all 

transactions and actions carried out on the 

Website belong to her/him personally and 

exclusively. If Toptanapp is held 

responsible for the transaction or action of 

the Member, she/he will make every effort 
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olacağını, Web Sitesi’ni hukuka uygun 

amaçlarla kullanacağını, diğer 

üyelere/mağazalara karşı yürüttüğü her 

türlü iletişim ve işbirliğinde hukuka aykırı 

ve suç unsuru teşkil eden herhangi bir 

amaç gütmeyeceğini kabul ve taahhüt 

eder. Üye Web Sitesi’nde gerçekleştirdiği 

her türlü işlem ve eylemin hukuki ve cezai 

sorumluluğunun bizzat ve münhasıran 

kendisine ait olduğunu, kendi işlem veya 

eylemi nedeniyle Toptanapp’in sorumlu 

tutulması halinde, Toptanapp’i bu 

sorumluluktan kurtarmak için her türlü 

çabayı göstereceğini ve Toptanapp’in 

uğradığı ve uğrayacağı her türlü zararı 

nakden ve defaten herhangi bir mahkeme 

kararına ihtiyaç olmaksızın derhal tazmin 

edeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. 

 

3.9. Üye, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

uyarınca haksız rekabete yol açacak 

faaliyetlerde bulunmayacağını, 

Toptanapp’in, diğer üyelerin ve/veya 

üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını 

sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya 

taarruz edecek fiilleri 

gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu 

düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun 

hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği 

önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine 

getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, 

rahatsız edici, kişilik haklarına zarar 

verici, fikri haklara, telif haklarına, marka 

haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz 

edici tutum ve davranışlarda 

bulunmayacağını kabul ve taahhüt 

etmektedir. 

 

3.10. Toptanapp, Üye’ye, mağazalar 

tarafından Web Sitesi 

to relieve Toptanapp from this 

responsibility and will immediately 

compensate for any and all damages that 

Toptanapp has suffered or will suffer, in 

cash and without the need for a court 

decision.  

 

3.9. The Member accepts and undertakes 

that she/he will not engage in activities that 

will lead to unfair competition in 

accordance with the provision of the 

Turkish Commercial Code, she/he will not 

carry out any acts that will damage the 

personal and commercial reputation and 

infringe or attack personal rights of 

Toptanapp, other members and/or third 

parties, she/he will act in accordance with 

the legislation, public order and general 

moral rules, she/he will take the necessary 

measures required by the law and will carry 

out the procedures, she/he will not engage 

in illegal, criminal, irritating, damaging 

personal rights, infringing intellectual 

rights, copyrights, trademark rights and 

property rights.  

 

3.10. Toptanapp does not guarantee the 

accuracy, authenticity, security and legality 

of the advertisements and contents, 

communications and offers published and 

displayed by the stores on/through the 

Website under any circumstances. 

Although it has no such obligation, 

Toptanapp has the right to control the 

content at any time without any notification 

and to close and delete the access if it deems 

necessary. The member agrees and 

undertakes that she/he will not hold 

Toptanapp responsible for any damage 

incurred due to the connection established 
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üzerinden/aracılığıyla yayınlanan ve 

görüntülenen ilan ve içeriklerin, 

kurulacak iletişimlerin ve tekliflerin hiçbir 

koşulda doğruluğunu, gerçekliğini, 

güvenliğini ve hukuka uygunluğunu 

garanti etmemektedir. Toptanapp, böyle 

bir yükümlülüğü olmasa da, herhangi bir 

bildirimde bulunmadan içerikleri dileği 

zaman kontrol etme ve gerekli görürse 

erişime kapatma ve silme hakkına 

sahiptir. Üye, herhangi bir üye veya 

mağaza ile Web Sitesi üzerinden/aracılığı 

ile kurduğu bağlantı nedeniyle uğradığı 

herhangi bir zarardan Toptanapp’i 

sorumlu tutmayacağını ve Toptanapp’ten 

herhangi bir tazminat talebinde 

bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

 

Toptanapp’in, Web Sitesi 

üzerinden/aracılığı ile sunulan ürünlere 

ilişkin Üye ve mağazalar arasında tesis 

edilebilecek satınalma süreçlerinin 

taraflarca taahhüt edilen hususlara uygun 

şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini, 

satış/teslimat işlemlerinin zamanında 

tamamlanıp tamamlanmadığını ya da Üye 

ve mağaza arasındaki ödemelerin yapılıp 

yapılmadığını kontrol etme, denetleme 

hak, yetki ve sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Ürün satış/satınalma 

işlemlerinin mağazalar ve Üye arasında 

anlaşılan şekilde gerçekleştirilmesinde ve 

bu esnada can ve mal güvenliği ile iş 

sağlığı ve güvenliği yükümlülüklere 

uygun davranılmasına ilişkin 

Toptanapp’in herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Satınalma süreçlerinde 

olabilecek iptal, erteleme veya 

değişiklikler ile ürünlerde olabilecek 

benzeri hususlardan Toptanapp’in 

with any member or store through the 

Website, and will not claim any 

indemnification from Toptanapp.  

 

Toptanapp has no right, responsiblity and 

authority to control, audit whether the 

purchasing processes that may be 

established between the Member and stores 

regarding the products offered on the 

Website are realized in accordance with the 

issues committed by the parties, whether the 

sales/delivery transactions are completed 

on time or whether the payments are made 

between the Member and stores. Toptanapp 

has no responsibility for the realization of 

product sales/purchases as agreed between 

the stores and the Member, while 

complying with the obligations of life and 

property safety and occupational health and 

safety. Toptanapp does not have any 

responsibility for cancellations, 

postponements or changes that may occur in 

purchasing processes and similar issues that 

may occur in products.  

 

3.11. Toptanapp does not have any 

responsibility for the accuracy of the store 

profiles and advertisements on the website 

and the commitments made by the stores. 

Toptanapp does not make any commitment 

to the Member regarding the Website 

content or stores. The Member shall not 

hold Toptanapp responsible if any store 

fails to fulfill its commitments within the 

scope of negotiations, purchases or 

agreements with the stores on/through the 

Website. Toptanapp will not be a party or a 

resolution authority in disputes between the 

Member and the stores. 
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herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

 

3.11. Web Sitesi’nde yer alan mağaza 

profillerinin ve mağazalara ait ilanların 

doğruluğu ve mağazalar tarafından verilen 

taahhütler hususunda Toptanapp’in 

herhangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Toptanapp, Üye’ye 

Web Sitesi içeriği veya mağazalara ilişkin 

herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. 

Üye, mağazalar ile Web Sitesi 

üzerinden/aracılığıyla gerçekleştirdiği 

görüşmeler, satınalma veya anlaşmalar 

kapsamında, herhangi bir mağazanın 

taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, 

Toptanapp’i sorumlu tutmayacaktır. 

Toptanapp Üye ve mağazalar arasındaki 

anlaşmazlıklarda herhangi bir taraf ya da 

çözüm mercii olmayacaktır. 

 

3.12. Üye dilerse, Web Sitesi 

üzerinden/aracılığı ile tesis edeceği 

satınalma ilişkisi/ilişkileri kapsamında 

mağazalar ile ayrıca görüşebilecek 

ve/veya ilgili satınalmaya yönelik 

sözleşme akdedebilecektir. Böyle bir 

sözleşme ilişkisinin tesis edilecek/edilmiş 

olması halinde, Toptanapp bu sözleşmeye 

herhangi bir şekilde taraf olmayacak ve bu 

ilişki nedeniyle Toptanapp’in herhangi bir 

sorumluluğu bulunmayacaktır. Üye’nin, 

mağazalar ile akdedeceği sözleşmelerde, 

satınalma/ticari işbirliğine yönelik her 

türlü hukuki ve mali haklarını koruma 

sorumluluğu kendisine aittir. 

 

3.13. Üye, dilerse Web Sitesi üzerinden 

satınalma talebini ve detaylarını içeren 

satınalma ilanı verebilecektir. Üye Web 

3.12. If the member wishes, he/she may 

negotiate separately with the stores and/or 

conclude a contract for the relevant 

purchase within the scope of the purchasing 

relationship(s) to be established through the 

Website. If such a contractual relationship 

has been established, Toptanapp will not be 

a party to this agreement in any way and 

Toptanapp will not have any responsibility 

for this relationship. The Member is 

responsible for protecting all kinds of 

her/his legal and financial rights regarding 

purchasing/commercial cooperation in the 

contracts to be concluded with the stores. 

 

3.13. If the Member wishes, he/she may 

post a purchase announcement containing 

the purchase request and details on the Web 

Site. The Member shall not harm the rights 

of third parties with the rules of law and 

honesty in the advertisements given by 

her/him on the Website. 

 

3.14. In case of communication with the 

stores through the advertisements given by 

the stores by the Member, or in case the 

stores communicate with the Member 

within the scope of the advertisements 

given by the Member, the information of the 

Member may be transferred to the store by 

Toptanapp in order to provide the necessary 

communication. The member has accepted 

this issue in advance by making the 

membership. 

 

4. INTELLECTUAL PROPERTY 

 

All intellectual and industrial property 

rights, including system, software, brands, 

logos, identifying marks, designs of 
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Sitesi’nde kendisine tanınan imkanlarda 

verdiği ilanlarında, hukuk ve dürüstlük 

kuralları ile üçüncü kişilerin haklarına 

herhangi bir zarar vermeyecektir. 

 

3.14. Gerek Üye tarafından mağazalar 

tarafından verilen ilanlar üzerinden 

mağazalar ile iletişim kurulması halinde, 

gerekse Üye tarafından verilen ilanlar 

kapsamında mağazaların Üye ile iletişim 

kurması halinde, Üye’ye ait bilgiler, 

gerekli iletişimin sağlanabilmesi amacıyla 

Toptanapp tarafından mağazaya 

aktarılabilecektir. Üye, üyeliği 

gerçekleştirerek bu hususu peşinen kabul 

etmiştir. 

 

4. FİKRİ HAKLAR 

 

Toptanapp sistemi, yazılımları vb. ile Toptanapp 

markaları, logoları, tanıtıcı işaretleri, tasarımları 

vb. üzerindeki, mali ve manevi haklar, marka, 

tasarım, patent ve faydalı model hakları da dahil 

olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları 

münhasıran Toptanapp’e ait olup, işbu Sözleşme 

ile Üye’ye söz konusu hakları hiçbir şekilde 

kullanma ve/veya devretme hakkı, yetkisi, lisansı 

ve/veya ruhsatı verilmemektedir.  

 

Web Sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun 

olarak üyeler ya da mağazalar tarafından sağlanan 

bilgiler ve Web Sitesi veri tabanı, tasarım, metin, 

kodlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın tüm hususlar 

Toptanapp’e aittir.   

 

Üye, Toptanapp hizmetlerini ve telif haklarına 

tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, 

kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek 

veya başkasının Toptanappp’in hizmetlerine 

ve/veya Web Sitesi’ne erişmesi veya 

Toptanapp and  trademark, design, patent 

and utility model rights, financial and moral 

rights are exclusively owned by Digi-Stage, 

and by this Agreement, the Member is not 

granted to use and/or transfer any right, 

authority and/or license. 

 

The information accessed within the 

Website or provided by the members or the 

stores, and the database, design, codes and 

all other matters of the Website are owned 

by Toptanapp.  

 

The Member does not have the right to 

resell, process, copy, share, distribute, 

display Toptanapp services, software and 

copyrighted works or allow anyone else to 

access or use Toptanapp services and/or the 

Website. The Member shall not reproduce, 

process, distribute or create derivative 

works of Toptanapp's copyrighted works. 

 

Toptanapp reserves all rights to all assets 

and information provided through this site. 

 

Except for the rights expressly regulated in 

this Agreement such as entering/modifying 

content and/or profiling that may be 

provided by Toptanapp through the 

Website, the Member shall not reproduce, 

distribute, modify, transmit to the public, 

represent, process, sell, lease, copy, create 

reverse engineer, decompile and/or 

disassemble the source code and/or object 

code, make it accessible to third parties, 

transfer or license the systems and software 

under the intellectual and industrial 

property of Toptanapp or the real and legal 

persons with whom Toptanapp is related 

and also shall not engage in anti-
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kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. 

Üye, Toptanapp’in telif haklarına tabi 

çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz 

veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

 

Toptanapp, bu site vasıtasıyla sağladığı tüm 

varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı 

tutmaktadır. 

 

Üye, Toptanapp tarafından Web Sitesi üzerinden 

sağlanabilecek içerik girme/değiştirme ve/veya 

profil oluşturma gibi bu Sözleşmede açıkça 

düzenlenen kullanımlar haricinde, Toptanapp 

yahut Toptanapp’in ilişkili bulunduğu gerçek ve 

tüzel kişilerin fikri ve sınai mülkiyeti altındaki 

sistem ve yazılımları çoğaltamaz, dağıtamaz, 

değiştiremez, umuma iletemez, temsil edemez, 

işleyemez, satamaz, kiralayamaz, türevlerini 

oluşturamaz, tersine mühendislik işlemlerine tabi 

tutamaz, kaynak koda ve/veya nesne koduna 

dönüştüremez, üçüncü kişilerin erişimine açamaz, 

devredemez veya üzerlerinde lisans veremez; 

rekabete aykırı ve haksız rekabet teşkil edici 

davranışlarda bulunamaz.  

 

Üye, Toptanapp’e ait herhangi bir fikri ve 

mülkiyet hakkının çalışanları, danışmanları, 

ortakları, yöneticileri ve/veya alt yüklenicileri 

yahut ilişkili bulunduğu diğer kişilere tarafından 

ihlal edilmesi durumunda, bu ihlalden, ihlali 

yapan kişi ve/veya kişilerle birlikte müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olacaktır. 

 

Üye, Web Sitesi dahilinde bulunan her türlü 

resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, 

video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları 

ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, 

dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler 

gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette 

bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı 

competitive and unfair competition 

behavior. 

 

In the event that any of Toptanapp's 

intellectual and property rights are violated 

by its employees, consultants, partners, 

managers and/or subcontractors or other 

related persons, the Member shall be jointly 

(with such person) and severally 

responsible. 

 

The Member accepts and undertakes that it 

shall not reproduce, copy, distribute, 

process any kind of pictures, texts, 

audiovisual images, video clips, files, 

databases, catalogs and lists contained in 

the Website, and shall not engage in any 

commercial activity by performing such 

actions; shall not directly and/or indirectly 

engage in acts and transactions that 

constitute unfair competition. 

 

5. TERM AND TERMINATION 

 

5.1. This Agreement shall be enter into 

force upon the completion of the 

membership registration and shall be valid 

until the termination for any reason. Each 

Party may terminate the membership at any 

time. 

 

5.2. During the validity of the Agreement, 

without prejudice to the termination 

possibilities stipulated in the other articles 

of this Agreement, the Member irrevocably 

accepts that Toptanapp has the right to 

terminate this Agreement immediately, 

without any obligation to pay any 

compensation, in case of one of the 

following situations: 
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olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve 

işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt 

etmektedir. 

 

5. SÜRE VE SONA ERME  

 

5.1.İşbu Sözleşme Üye tarafından üyelik 

adımları tamamlanıp kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girecek olup, herhangi bir 

nedenle sona erene kadar yürürlükte 

kalacaktır. Taraflardan herhangi biri 

dilediği zaman üyeliği 

sonlandırabilecektir.  

 

5.2.Sözleşme’nin yürürlüğü süresince, işbu 

Sözleşme’nin diğer maddelerinde 

öngörülen fesih imkanları saklı kalmak 

kaydıyla, Üye aşağıdaki hallerden birinin 

gerçekleşmesi halinde Toptanapp’in işbu 

Sözleşme’yi yapacağı tek taraflı bildirim 

ile herhangi bir tazminat ödeme 

yükümlülüğü olmaksızın derhal fesih 

hakkı olduğunu gayrikabili rücu kabul ve 

taahhüt eder.  

 

a) Web Sitesi ve Üye’ye sağlanan 

sistemlerin, Üye tarafından 

bozulması, virüs vb. teknik saldırılara 

maruz bırakılması, genel ahlak ve 

dürüstlük kurallarına aykırı şekilde 

kullanılması 

b) Üye tarafından diğer üyelere veya 

mağazalara yönelik, tehdit, hakaret, 

hukuka aykırı fiillerin 

gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi 

c) Üye tarafından Web Sitesi 

üzerinden/aracılığı ile mağazalar ile 

kurulan ilişkide hukuka ve yasal 

düzenlemelere aykırı hususların 

 

a) Corruption, exposition technical attacks 

such as virus, etc. and usage in violation of 

general morality and honesty rules of the 

Website and systems provided to the 

Member 

 

b)  Determination that the Member has 

committed threats, insults, unlawful acts 

against other members or stores 

 

c) Learning or detecting the existence of 

illegal and legal regulations in the 

relationship established by the member with 

the stores via/through the Website 

 

d) Breach by the Member her/his 

obligations set forth in Article 3 of this 

Agreement and other articles that impose 

obligations on her/him. 

 

In case of occurrence of the above-

mentioned situations, Toptanapp also 

reserves the right to demand 

indemnification from the Member for the 

damages suffered or will suffer. 

 

6. CONFIDENTIALITY 

 

6.1. Due to the relationship between the 

Parties within the scope of this Agreement, 

the Parties accept and undertake the 

following conditions regarding 

Confidential Information (Information 

regarding all kinds of information, 

programs, products and services transmitted 

verbally, in writing, electronically or in 

magnetic media or in any way on 

commercial, financial, technical or similar 

matters that the Parties will get during the 
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varlığının öğrenilmesi veya tespit 

edilmesi 

d) Üye tarafından işbu Sözleşme’nin 3. 

maddesi ile kendisine yükümlülük 

getiren diğer maddelerde yer alan 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi 

 

Yukarıda sayılan hallerin gerçekleşmesi 

halinde Toptanapp’in Üye’den 

uğradığı/uğrayacağı zararlarının 

tazminini talep hakkı da saklıdır. 

 

5.3.İşbu Sözleşme’nin veya Üyeliğin 

herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, 

Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifreler 

geçersiz hale gelecektir ve Üye tarafından 

Web Sitesi’ne giriş yapılamayacaktır. 

 

6. GİZLİLİK 

 

6.1.İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar 

arasındaki ilişki gereğince birbirlerine ait 

edindikleri Gizli Bilgiler’i (Tarafların 

arasındaki ilişki esnasında öğrenecekleri 

ticari, mali, teknik ya da benzeri 

konularda sözlü, yazılı, elektronik veya 

manyetik ortamda veya herhangi bir 

şekilde iletilen, her türlü bilgi, program, 

belge, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, 

Web Sitesi içeriği ve işleyişi, servis 

tanımları, altyapı bilgileri,  fikir, buluş, iş, 

metot, ilerleme, formül, model, amaç, 

standart, programlar ve kaynak kodları, 

şifreler, özel yetki parametreleri, 

elektronik posta adresleri, şirket telefon 

numaraları, finansal bilgiler, yeni iş veya 

hizmet fikirleri, satış stratejileri, stratejik 

ittifaklar ve ortaklar, çözümler, müşteri 

liste ve portföyleri, müşterilere ait bilgiler, 

kişisel veriler, yazılımlar, ticari sırlar, 

relationship, Website content and process, 

service discriptions, infrastructure 

information, idea, invention, business, 

method, progress, formulas, models, 

purposes, standards, programs and source 

codes, password, special authorization 

parameters, e-mail addresses, phone 

numbers of the company, financial 

information, new business or service ideas, 

sales strategies, strategic alliances and 

partners, solutions, customer lists and 

portfolios, customer information, personal 

data, softwares, trade secrets, drawings, 

samples, devices, computer programs, 

demos, technical informaiton and patent, 

copyright, trademark, company partnership 

information, know-how or any novalty that 

is or is not subject to any other legal 

protection, written or oral all commercial, 

financial and technical information) : (i) to 

protect it in secrecy in accordance with the 

principles of confidentiality, (ii) not to 

diclosure, transfer or serve to any third party 

under no circumstances, (iii) not to use 

directly or indirectly for the purposes of the 

commercial relationship between the 

Parties. 

 

6.2. The information provided by third 

parties to the Parties without the obligation 

of confidentiality, public information 

without the Parties’ fault, the information 

requested to disclose pursuant to the laws in 

force, a court decision or administrative 

order are not defined as “Confidential 

Information” within the scope of this 

Agreement. 

 

6.3. In case the Member violate her/his 

confidentiality obligations described in this 
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çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar 

programları, örnek tanıtımlar (demolar), 

teknik bilgiler ve patent, telif hakkı, 

marka, şirket ortaklık bilgileri, know-how 

ya da diğer yasal korumaya konu olan ya 

da olmayan her türlü yenilik yazılı veya 

sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler) (i) 

gizlilik esaslarına uygun hareket ederek 

büyük bir gizlilik içinde korumayı, (ii) 

herhangi bir 3.kişiye hangi suretle olursa 

olsun vermemeyi, devretmemeyi veya 

başka herhangi bir şekilde sunmamayı, 

(iii)  doğrudan ya da dolaylı olarak 

aralarındaki ticari ilişkinin amaçları 

dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt 

eder. 

 

6.2.Tarafların gizlilik yükümlülüğü 

olmaksızın yasal olarak üçüncü bir 

şahıstan sağladığı bilgiler, kendi kusuru 

söz konusu olmaksızın kamuya mal olmuş 

bilgiler, yürürlükte olan kanunlar ya da 

verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari 

emir gereğince açıklanması gereken 

bilgiler işbu Sözleşme kapsamında ‘Gizli 

Bilgi’ tanımına girmemektedir. 

 

6.3.Üye, işbu Sözleşme’de yer alan gizlilik 

yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, 

Toptanapp’in uğrayacağı her türlü zararı 

ve Toptanapp’in üçüncü kişi ya da 

kurumlara ödemek zorunda kalacağı tüm 

tutarları derhal tazmin etmeyi kabul ve 

taahhüt eder.  

 

6.4.Ödeme hizmet sağlayıcısı aracılığı ile 

gerçekleştirilen ödemelerde Toptanapp, 

Üye’ye ait kredi kartı/banka kartı 

bilgilerine kesinlikle erişmemektedir. 

 

Agreement, the Member accepts and 

undertakes that she/he will immediately 

indemnify any damage of Toptanapp and all 

amounts that Toptanapp will have to pay to 

third parties or any institutions. 

 

6.4. Toptanapp never accesses the credit 

car/debit card information of the Member  

in the payments made through the payment 

service provider. 

 

6.5. These confidentiality terms will be 

valid indefinitely even if this Agreement 

expires. 

 

7. PERSONAL DATA PROTECTION 

 

7.1. The Member is personally responsible 

for fulfilling the obligations related to the 

protection and processing of personal data 

registered in its system or processed by 

her/his in any way within the scope of this 

Agreement in accordance with the Personal 

Data Protection Law No.6698 and its 

secondary legislation, and all other relevant 

legislation provisions that may come into 

force after the signing of this Agreement. 

 

7.2. The Member shall take all necessary 

technical and administrative measures to 

ensure the appropriate level of security 

regarding the personal data in order 

a) To prevent unlawful processing of 

personal data, 

b) To prevent unlawful access to personal 

data, 

c) To ensure the protection of personal data. 

 

If the Member detects that there has been 

unauthorized access to the personal data 
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6.5.İşbu maddede yer alan gizlilik 

yükümlülükleri, işbu Sözleşme sona erse 

dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 

 

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 

7.1.Üye, kendi sisteminde kayıtlı olan ya da 

Taraflar arasındaki bu Sözleşme 

kapsamında herhangi bir şekilde kendisi 

tarafından işlenen kişisel verilerin ilgili 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu ve ikincil mevzuatı ile 

yürürlükteki ve işbu Sözleşme’nin 

imzalanmasından sonra yürürlüğe 

girebilecek diğer tüm ilgili mevzuat 

hükümlerine uygun olarak korunması ve 

işlenmesi ile ilgili gereken 

yükümlülüklerin yerine getirilmesinden 

bizzat sorumludur. 

 

7.2.Üye, kişisel verilere ilişkin, 

 

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak 

işlenmesini önlemek, 

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak 

erişilmesini önlemek, 

c) Kişisel verilerin muhafazasını 

sağlamak 

 

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve 

idari tedbirleri almak zorundadır. Üye 

işbu Sözleşme kapsamında kişisel verilere 

yetkisiz erişim gerçekleştiğini tespit 

etmesi halinde, bu durumu derhal (en geç 

24 saat içinde) Toptanapp’e bildirecek ve 

zararın doğmaması veya giderilmesi için 

Toptanapp ile işbirliği yapacaktır. 

 

7.3.Üye, kendisine Toptanapp tarafından 

transmitted to her/him within the scope of 

this Agreement, she/he will immediately 

(within 24 hours at the latest) notify the 

Toptanapp and cooperate with Toptanapp to 

prevent or compensate the damage. 

 

7.3. The Member shall take adequate 

measures stipulated in the relevant 

legislation regarding the data, in case there 

are sensitive personal data included in the 

data transmitted to her/him by Toptanapp or 

in any way obtained within the scope of this 

Agreement. 

 

7.4. The Member shall only process the 

personal data transmitted to her/him for 

purposes limited to the subject of this 

Agreement, shall not pass it on to third 

parties in any way and shall delete and 

destroy it in accordance with the current 

legislation in case the business relationship 

is terminated or requested by the 

Toptanapp. The Member shall not use or 

transfer the personal data by anonymizing 

it. 

 

7.5. If the Member shares any personal data 

with Toptanapp, he/she undertakes that the 

data subjects are informed in accordance 

with the relevant legislation, including the 

issues in this Agreement, within the scope 

of this sharing, and that their express 

consent is obtained if necessary. Otherwise, 

Toptanapp has the right to demand 

indemnification from the Member for all 

losses incurred. 

 

7.6. The Member shall keep the personal 

data related to the subject of this Agreement 

at her/his own discretion. The transfer of 
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iletilen ya da herhangi bir şekilde işbu 

Sözleşme’nin konusu kapsamında elde 

ettiği veriler içerisinde özel nitelikli 

kişisel veriler de olması halinde, bu 

verilere ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen 

yeterli önlemleri alacaktır.  

 

7.4.Üye, işbu Sözleşme kapsamında 

öğrendiği/elde ettiği kişisel verileri, 

yalnızca işbu Sözleşme’nin konusu ile 

sınırlı amaçlarla işleyecek, herhangi bir 

şekilde üçüncü kişilere aktarmayacak ve 

iş ilişkisinin sona ermesi veya Toptanapp 

tarafından talep edilmesi halinde 

yürürlükteki mevzuata uygun şekilde 

silecek ve yok edecektir. Üye, kişisel 

verileri anonim hale getirerek de 

kullanmayacak ve aktarmayacaktır. 

 

7.5.Üye, Toptanapp ile üçüncü kişilere ait 

herhangi bir kişisel veri paylaşımı 

gerçekleştirmesi halinde, bu paylaşım 

kapsamında bu Sözleşme’deki hususları 

da içerecek şekilde veri sahiplerinin ilgili 

mevzuat uyarınca aydınlatıldığını, gerekli 

ise açık rızalarının temin edildiğini 

taahhüt eder. Aksi durumda, Toptanapp 

uğradığı tüm zararlarının tazminini 

Üye’den talep etme hakkına sahiptir. 

 

7.6.Üye, işbu Sözleşme konusu ile bağlantılı 

kişisel verileri kendi nezdinde saklayacak 

olup, üçüncü taraf hizmetlerinin 

kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü 

bir tarafa aktarılması da dahil olmak üzere 

kişisel verilerin Üye tarafından yurtiçi ve 

yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı, 

Taraflar arasında aksi yönde bir yazılı 

mutabakat sağlanmadığı sürece yasaktır.  

 

personal data by the Member to third parties 

domestic and abroad, including the transfer 

of data to a third party due to the use of 

third-party services, is prohibited unless 

otherwise agreed in writing between the 

Parties. 

 

7.7. The Member accepts and declares that 

he/she knows that the personal data he/she 

shares with Toptanapp can be anonymized 

by Toptanapp and shared with other 

members and that he/she is obliged to 

inform the third parties whose data he/she 

shares. 

 

7.8. The Member consents to the processing 

of personal data shared with Toptanapp and 

personal data belonging to third parties for 

the purposes stipulated in the performance 

of this Agreement and the Law on the 

Protection of Personal Data and relevant 

legislation by Toptanapp. 

 

7.9. The Member is obliged to immediately 

fulfill the data subject requests conveyed to 

her/him by Toptanapp. Requests that cannot 

be fulfilled on the same day for any reason 

will be fulfilled within the following 

business day by stating the reason in 

writing. 

 

7.10. In a case where the Toptanapp is data 

controller for any data; if the data subject 

make a request from the Member in any 

way, the Member shall immediately (in any 

case, the next business day) notify 

Toptanapp in writing, regarding the request 

and the Member will act in accordance with 

the requests and instructions of the 

Toptanapp.  
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7.7.Üye, Toptanapp ile paylaştığı kişisel 

verilerin, Toptanapp tarafından 

anonimleştirilerek diğer üyeler ile 

paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususu 

verisini paylaştığı üçüncü kişilere de 

bildirme yükümlülüğü olduğunu kabul ve 

beyan etmektedir. 

 

7.8.Üye, Toptanapp ile paylaştığı kişisel 

verilerinin ve üçüncü kişilere ait kişisel 

verilerin, Toptanapp tarafından işbu 

Sözleşme’nın ifası ve Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta 

öngörülen amaçlarla işlenmesine 

muvafakat göstermektedir. 

 

7.9.Üye, Toptanapp tarafından kendisine 

iletilen veri sahibi taleplerini derhal yerine 

getirmekle yükümlüdür. Herhangi bir 

nedenle aynı gün içerisinde yerine 

getirilemeyen talepler, nedeni yazılı 

olarak bildirilerek takip eden iş günü 

içerisinde yerine getirilecektir.  

 

7.10. Veri sahibinin Toptanapp’in veri 

sorumlusu olduğu bir hal bakımından, 

herhangi bir şekilde doğrudan Üye’den 

talepte bulunması halinde söz konusu 

talebe ilişkin olarak Üye derhal (her 

halükarda ertesi iş günü) Toptanapp’e 

yazılı bildirimde bulunacak ve Üye 

Toptanapp’in talep ve talimatları 

doğrultusunda hareket edecektir.    

 

7.11. Üye, Sözleşme kapsamındaki 

kişisel veri işlemeleri bakımından 

Toptanapp ve Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu denetimine tabi olduğunu kabul ve 

beyan eder. Toptanapp, söz konusu 

denetimleri bizzat veya yetkilendireceği 

 

7.11. The Member accepts and declares that 

he is subject to the control of Toptanapp and 

the Personal Data Protection Board in terms 

of personal data processing within the scope 

of the Agreement. Toptanapp will be able to 

carry out such inspections in person or 

through third parties that it will authorize. If 

any discrepancy is detected as a result of the 

audit, the Member will be responsible for 

the the audit costs. 

 

7.12. If the personal data protection 

legislation in force causes any change in the 

obligations set forth in this article, the 

Member will immediately carry out the 

necessary work to ensure such compliance, 

at her/his own expense. 

 

7.13. The Member will act in accordance 

with all legal obligations during the 

protection and processing of personal data, 

otherwise he will be individually 

responsible for all rights and claims, 

including but not limited to all material and 

moral damages, losses, penalties, 

indemnities incurred / to be incurred by 

Toptanapp due to this violation, and agrees 

and undertakes that she/he will immediately 

reimburse these costs in cash and in 

advance, upon the first request and without 

any court or competent authority decision. 

 

7.14. These provisions regarding the 

protection of personal data will remain in 

effect indefinitely, even if the Agreement is 

terminated. 

 

8. FORCE MAJEURE 
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üçüncü kişiler aracılığı ile 

gerçekleştirebilecektir. Denetim 

sonucunda herhangi bir aykırılık tespit 

edilmesi halinde söz konusu denetim 

masraflarından Üye sorumlu olacaktır. 

 

7.12. Yürürlükte bulunan kişisel 

verilerin korunması mevzuatı, işbu 

maddede belirtilen yükümlülüklerde 

herhangi bir değişikliğe neden olduğu 

takdirde Üye söz konusu uyumu sağlamak 

için derhal gerekli çalışmaları masrafları 

kendisine ait olmak üzere 

gerçekleştirecektir. 

 

7.13. Üye kişisel verilerin korunması ve 

işlenmesi esnasında tüm yasal 

yükümlülüklere uygun davranacağını, 

aksi takdirde Toptanapp’in bu aykırılık 

nedeniyle uğradığı/uğrayacağı maddi ve 

manevi tüm zarar, ziyan, ceza, tazminat 

dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 

tüm hak ve alacak taleplerinden 

münferiden sorumlu olacağını ve bu 

bedelleri ilk talep üzerine ve herhangi bir 

mahkeme ya da yetkili makam kararı 

olmaksızın derhal nakden ve def’aten 

tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.  

 

7.14. Kişisel verilerin korunmasına 

ilişkin bu hükümler Sözleşme sona erse 

dahi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 

 

8. MÜCBİR SEBEP 

 

Tarafların kontrolü dışında, tahmin edilemez, 

kaçınılamaz ve herhangi bir Tarafın işbu 

Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmesini (gizlilik, kişisel verilerin korunması 

ve fikri mülkiyet hariç) engeller nitelikte savaş, 

In the event of events such as war, riot, riot, 

martial law, curfew, strike, lockout, trade 

embargo, fire, flood, earthquake, storm, 

natural disaster, epidemic (“force majeure”) 

occur beyond the control of the Parties, 

which is unpredictable, unavoidable and 

prevents any Party from fulfilling its 

obligations under this Agreement 

(excluding confidentiality, protection of 

personal data and intellectual property), the 

validity of this Agreement will be 

suspended. and the Parties shall remain free 

from their obligations for the duration of the 

force majeure. If, due to the occurrence of 

force majeure, delays occur in the 

fulfillment of the obligations of the Parties 

defined in this Agreement, a new timetable 

for the performance of the obligations will 

be determined by the Parties and the 

obligations in the Agreement will be 

reviewed. The parties will do their best to 

minimize the effects of the force majeure 

event. 

 

During force majeure, there will be no 

cancellation of membership under this 

Agreement, membership will be suspended. 

With the end of the force majeure, the 

Agreement will automatically enter into 

force, the suspended period during the force 

majeure will be added to the contract period 

and the Parties will be responsible for their 

obligations under the Agreement. 

 

9. GOVERNING LAW AND 

JURISDICTION 

 

This Agreement shall be governed by and 

construed in accordance with the laws of 

Turkey. Istanbul (Çağlayan) Courts and 
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ayaklanma, isyan, sıkıyönetim, sokağa çıkma 

yasağı, grev, lokavt, ticari ambargo, yangın, sel, 

deprem, fırtına, doğal afet, salgın hastalık gibi 

olayların (“mücbir sebep”) vuku bulması 

durumunda işbu Sözleşme’nin yürürlüğü askıya 

alınacak ve Taraflar yükümlülüklerinden mücbir 

sebep süresince beri kalacaklardır. Mücbir 

sebebin meydana gelmesi nedeniyle, Tarafların 

işbu Sözleşme’de tanımlanan yükümlülüklerinin 

yerine getirilmesinde gecikmeler ortaya çıkarsa 

Taraflarca yükümlülüklerin ifası için yeni bir 

zaman çizelgesi belirlenecek ve Sözleşme’deki 

yükümlülükler yeniden değerlendirilecektir. 

Taraflar mücbir sebep olayının etkilerinin en aza 

indirilmesi için elinden gelen gayreti 

gösterecektir.  

 

Mücbir sebep süresince, işbu Sözleşme 

kapsamında üyeliğin iptali söz konusu 

olmayacak, üyelik askıya alınacaktır. Mücbir 

sebep halinin sona ermesi ile birlikte, Sözleşme 

kendiliğinden yürürlük kazanacak, mücbir sebep 

süresince askıda kalınan süre Sözleşme süresine 

eklenecek ve Taraflar Sözleşme kapsamındaki 

yükümlülüklerinden sorumlu olacaklardır. 

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE 

YETKİLİ YARGI MERCİİ 

 

İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması 

Türk hukukuna tabidir. Taraflar arasında işbu 

Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlık 

bakımından İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve 

İcra Daireleri yetkilidir. 

 

10. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER 

 

İşbu Sözleşme hükümlerinde Toptanapp 

tarafından her zaman ve tek taraflı olarak 

değişiklik yapılabilecektir. Toptanapp işbu 

Execution Offices shall have the 

jurisdiction over all the disputes arising out 

of this Agreement. 

 

10. CHANGES  

 

The provisions of this Agreement may be 

amended by Toptanapp at any time and 

unilaterally. Toptanapp will notify the 

Member of any changes that may occur in 

this Agreement, and the relevant change 

will take effect on the dates specified in its 

notification. 

 

11. TRANSFER AND 

ASSIGNMENT 

 

This Agreement and/or any rights or 

obligations determined to belong to the 

Member by this Agreement cannot be 

transferred or assigned by the Member to 

third parties without the approval of 

Toptanapp. 
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Sözleşme’de olabilecek değişiklikleri Üye’ye 

bildirecek ve bildiriminde belirttiği tarihlerde 

ilgili değişiklik yürürlük kazanacaktır. 

 

11. DEVİR VE TEMLİK 

 

İşbu Sözleşme ve/veya işbu Sözleşme ile Üye’ye 

ait olduğu belirlenen hiçbir hak veya yükümlülük, 

Üye tarafından, Toptanapp’in onayı olmaksızın 

üçüncü kişilere devir veya temlik edilemez. 

 

 

 

 


