
Sayın Kullanıcı 
 

 

Bu bildirimdeki bütün kayıt ve şartları dikkatlice okumanız önemlidir. İşbu sitenin sahibi, yönetimi, 

işletmesi ve idaresi OVİ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.’e (OVİ Bilişim 

Teknolojileri) aittir. İşbu web sitesine; http://www.ovibt.com web adresinden ulaşılmaktadır. İşbu akdin 

içerdiği şartlar, (akit) kullanıcının web sitesine erişim ve web sitesini kullanımıyla ilgili kayıt ve şartları 

tespit etmektedir. Siteye erişiminiz ve bu siteyi kullanmanız işbu akdi kabul ettiğiniz ve bu akdin kuralları 

ile bağlı olduğunuz anlamına gelmektedir. Eğer bu akitte belirtilen yazılı şart ve koşulları kabul etmiyor ve 

bu kurallarla bağlı kalmak istemiyorsanız, işbu siteye erişim sağlamamalı ya da siteyi kullanmamalısınız. 

Eğer OVİ Bilişim Teknolojileri tarafından yönetilen işbu sitenin kayıt ve şartlarından, kurallarından, 

talimatlarından işletme ve idaresinden memnun değilseniz, hukuken yegâne yolunuz bu siteyi kullanmaya 

devam etmemenizdir. OVİ Bilişim Teknolojileri işbu akdi istediği zaman değiştirip güncelleme hakkına 

sahiptir.  

 

Gizlilik ve Mülki Haklar 

 

Bu web sitesi ve eklerinin tüm sayfalarında bulunan bilgiler ticari amaçlı hazırlanmış bilgiler içermekte 

olduğundan gizli veya imtiyazlıdır. İşbu sitede yayınlanan veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen ve 

burada sayılanlarla sınırlı olmamakla beraber; bütün haber, metin, yazı, makale, fotoğraf, görüntü, resim, 

ses klibi, yazılım programı, bilgisayar kodu, toplu halde, işbu web sitesi içeriği, OVİ Bilişim Teknolojileri’ 

ne, ve/veya ona lisans veren veya içerik sağlamaya yetkili kılınan taraflara ait olup, Türk ve yabancı fikri 

mülkiyet kanunu ve diğer ilgili kanunların koruması altındadır. Buna ek olarak işbu web sitesi içeriği 

işleme ve derleme eserlerle ilgili Türk ve yabancı telif hakları kanunu tarafından da korunmaktadır. 

Kullanıcı, web sitesindeki veya web sitesi vasıtasıyla erişilebilen içerikle ilgili telif hakları hususunda ilgili 

ek bildirim, ihtar ve kısıtlamalara da uymak zorundadır. İşbu akitte açık bir şekilde beyan edilmeyen ve 

OVİ Bilişim Teknolojileri tarafından açık ve yazılı bir izin olmaksızın işbu web sitesinde yapılan herhangi 

bir kullanım, çoğaltma, değiştirme, çevirme, yayma, tahrifat, kamuya gösterim, sergileme, web sitesine 

yükleme, internette yayınlama, iletim, yeniden iletim ve dağıtım veya diğer şekillerde web sitesini veya 

onun herhangi bir içeriğini bir bütün olarak veya kısmı bir şekilde kullanmak ve ondan yararlanmak 

yasaklanmıştır. İzinsiz Kullanım İhbar ve Bildirimi Telif hakları hususunda yapılacak izinsiz kullanım ve 

tecavüzlerle ilgili ihbar ve bildirimler info@ovibt.com elektronik posta adresine yapılabilir. İhbar ve 

bildirimler karşısında OVİ Bilişim Teknolojileri derhal söz konusu ihbarları değerlendirip araştırır ve 

gerekli gördüğü her türlü tedbiri alır ve işlemleri başlatır. Daha etkin olması için izinsiz kullanım ve 

tecavüzlerle ilgili bildirim ve ihbarların aşağıda belirtilen şekillerde yapılması gerekmektedir.  

• Web sitesinde izinsiz kullanıldığı iddia edilen telif hakkının tanımlanması 
• İhlal edildiği öne sürülen telif hakkı sahibi adına ihbar ve bildirimde bulunan yetkili kişinin imzası 
• İhbar ve bildirimde bulunan kişinin izinsiz kullanım ve tecavüz iddiasında bulunduğu telif hakkı 

ile ilgili telif hakkı sahibi veya onun lisans verdiği kişi veya acentesinin herhangi bir şekilde söz 
konusu telif hakkının kullanımı için izin vermediğine dair yazılı beyan. 

• İhbar ve bildirimde bulunan tarafa ulaşabilmek için gerekli ve yeterli iletişim bilgileri (telefon 
numarası, adres, e-mail v.s.) 

• İhbar ve bildirimde bulunan kişinin verdiği bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu, yalan ve yanlış 
beyanda bulunması karşısında cezai yükümlülük altına girebileceği ve söz konusu telif hakları 
sahibi adına hareket etmek için gerekli yetkisinin olduğuna dair beyanı. 



 

Web Sitesinde Kayıt Şartları 

 

İşbu web sitesinin bazı bölümlerini kullanmak için web sitesine kayıt ve üye olmanız istenebilir. Bu halde 

kayıt ve üyelik için sizden istenen bilgileri veya size verilen kayıt ve üye formunda istenen bilgilerinizi 

doğru, inanılır, güvenilir ve tam olarak vermeniz ve bu bilgileri zamanında güncellemeniz gerekmektedir. 

Eğer OVİ Bilişim Teknolojileri’ nin sizin verdiğiniz bilgilerin doğruluğu, inandırıcılığı, güvenirliği ve 

güncelliği hakkında kuşkulanmak için makul nedenleri varsa sizin web sitesini kullanımınızı ve web 

sitesine erişiminizi askıya alabilir veya tamamen engelleyebilir. 

 

Üçüncü Kişilerin Web Sitelerine Link Verilmesi 

 

Siz kullanıcıya kolaylık olsun diye işbu site üçüncü kişilerin web sitelerine link vermekte, erişim 

sağlamakta olup, bununla beraber işbu durum söz konusu üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının 

OVİ Bilişim Teknolojileri tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir. Yine üçüncü kişilerin siteye 

verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve güvenilirliği OVİ Bilişim Teknolojileri tarafından 

onaylandığı anlamı çıkarılmamalıdır. OVİ Bilişim Teknolojileri; üçüncü kişilerin web sitelerinin 

muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; (a) yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun 

olduğu, (b) içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte 

olduğu, (c) web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, (d) aksaklıklar, kusur ve 

bozuklulukların düzeltileceği, (e) web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş 

olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi 

bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Her ne kadar OVİ Bilişim Teknolojileri işbu web sitesine olan 

eklemeleri, link bağlantılarını teşvik etse de işbu paragrafta aşağıda sayılan içerikleri taşıyan üçüncü 

şahısların web sitesinden link bağlantısı verilmesine, erişim sağlanmasına veya bu tür eklemelerin 

yapılmasına izin vermemektedir: İçeriği hukuka aykırı, yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, 

genel ahlaka aykırı, yakışıksız, edebe aykırı, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, pornografik, lekeleyici ve 

benzeri her türlü bilgi ile, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla cezayı gerektiren ve suç olabilecek 

veya suçu teşvik eden veya ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden her türlü mesaj, söz, davranış ve 

yayın ile bu tür içeriklerden dolayı OVİ Bilişim Teknolojileri’ nin itibarını, güvenirliğini sarsacak veya iş ve 

eylemlerine zarar verebilecek veya içerdiği mesaj, yayın veya her türlü bilgi vasıtasıyla ırkçılık, bağnazlık, 

nefret ve herhangi bir gruba veya kişiye karşı her türlü fiziki zarar ve incitme veya azınlık bir gruba karşı 

taciz veya tacizde bulunmayı teşvik eden veya 18 yaşından küçüklere yönelik cinsel ve şiddet içeren ve 

teşvik eden her türlü bilgi ve unsur ihtiva eden veya hukuk dışı eylemleri öven ve teşvik eden her türlü 

bilgi ve yayın veya ateşli silah üretmeye, satmaya ve almaya yönelik her türlü bilgi ve yayın veya içeriğinde 

başkalarının kişisel manevi ve telif haklarına ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazılım programları 

veya diğer her türlü araç ve unsurlar. OVİ Bilişim Teknolojileri yukarıdaki paragrafta sayılan içerikleri 

barındıran her türlü eklemeyi, erişimi, link vermeyi veya diğer web siteleri tarafından ekleme ve link 

verilmesini ret etme ve yasaklama yetkisine sahip olup, bu hallerde OVİ Bilişim Teknolojileri’ nin talebi 

halinde kullanıcı olarak siz bu tür içerik taşıyan eklemeleri ve linkleri web sitesinden kaldırmayı kabul 

etmiş sayılmaktasınız.  

 

Uygulanacak Hukuk 

 

İşbu web sitesi (işbu web sitesi üzerinden link verilen üçüncü kişilere ait web siteleri hariç) OVİ Bilişim 

Teknolojileri tarafından kontrol ve idare edilmektedir. İşbu web sitesine erişim sağlamanız veya web 

sitesini kullanmanız halinde web sitesinin içeriği ile ilgili ve sizin erişim ve kullanımınızla ilgili hususlarda 

çıkacak sorunların çözümünde uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup, İstanbul mahkemeleri yetkili 

kılınmıştır. 


