
NİĞDE NARDER DERNEĞİ  
ELEKTRONİK POSTA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin onaylanması

Nigde  Narder  derneğin'den  e-posta  almak  istiyorsanız,  önce  "  NİĞDE  NARDER
DERNEĞİ  E-POSTA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ" hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt
etmeniz gereklidir.

Bu sözleşmedeki “üyelik” “elektronik posta üyeliğini” ifade eder. Hiçbir şekilde Narder
derneğine üyeliği anlaşılmamalıdır.

3. Hizmetlerin Tanımı

Nigde Narder derneği sözleşmeyi onaylayan üyelerine, elektronik posta sunar.

4. a) YURDUM YAZILIM lmtş.tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 
1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. 
Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. 
Bir başkasının kullanımına sunulamaz...

B) Uluslararası domain tescillerinde, www.onlinenic.com - www.realtimeregister.com    , 
www.sitenizolsun.com/sozlesme adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil 
hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.

5. Nigde Narder derneği, üyelik sistemi ve gizlilik ilkesi

Nigde Narder  derneği üyesi  kendisinin  belirleyeceği  bir  "kullanıcı  adı"  ve  "şifre"ye
sahip olur. "Kullanıcı adı" üyeye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı üyeye verilmez.

"Şifre"  sadece  kullanıcı  tarafından  bilinir.  Şifrenin  seçimi  ve  korunması  tamamıyla
kullanıcının  sorumluluğundadır.Niğde  Narder  Derneği  /  www.nigdenarkoyu.org/ şifre
kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler üyenin onayı alınmadan başka üyelere açılmaz.

6. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Nigde Narder derneği servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan
bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda
bilginin  hatalı  veya  noksan  olmasından  doğacak  zararlardan  dolayı  sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Üye Nigde Narder derneği tarafından verilen e-posta adresinden yapacağı bildirimler
ve taleplerin Niğde Narder Derneği tarafından doğrudan işleme konulacağını,

Nigde Narder derneği servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade
ve  Nigde Narder derneği ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait
olduğunu ve Nigde Narder derneği 'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamayacağını,  Nigde Narder derneği ortamında site geneline zarar verecek veya
Nigde Narder derneği’nı başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir
yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum
doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını, 

http://www.onlinenic.com/
http://www.sitenizolsun.com/sozlesme
http://www.nigdenarkoyu.org/
http://realtimeregister.com/


Servislerinin  kullanımı  sırasında  kaybolacak,  ve  /  veya  eksik  alınacak,  yanlış  adrese
iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Nigde Narder derneği'nın sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu
diğer  ülkelerin  yasalarına  ve  uluslararası  anlaşmalara  aykırı  mesajlar
göndermemeyi,Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü
ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, 

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki  bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi  veya
programlar göndermemeyi, 

Nigde Narder derneği servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde
edilmiş  malzemelerin  tamamıyla  kullanıcının  rızası  dahilinde  olduğunu,  kullanıcı
bilgisayarında  yaratacağı  arızalar,  bilgi  kaybı  ve  diğer  kayıpların  sorumluluğunun
tamamıyla  kendisine  ait  olduğunu,  servisin  kullanımından  dolayı  uğrayabileceği
zararlardan dolayı Nigde Narder derneği'ndan tazminat talep etmemeyi,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde  Nigde Narder derneği'nın gerekli müdahalelerde
bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

Nigde  Narder  derneği'nın,  kendi  sistemini  dernek  üyelik  ilişkisi  kapsamında
kullanacağını,

Üye Nigde Narder derneği  servislerini  “  genel Mesleğini Uygulama, dernekler arası
Dayanışma,  T.C.K  kanunları,insanlık,Şeref  ve  Haysiyetini  Koruma  Yönetmeliği”  ile
getirilen düzenlemelere aykırı kullanmamayı,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain
mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 

Üye yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında
gerçekleştirdiği icraatlardan sorumlu olacağını,

Tüm Türkiye Cumhuriyeti  Kanunlarını  ve tüm maddeleri  ve maddelerini  daha sonra
hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu ,

Kabul ve taahhüt etmiştir,salıyır.


