ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme süresiz olmakla, taraflara sözleşme konusu siteye üyelik ile ilgili hak ve
yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi online veya yazılı olarak kabul
ettiklerinde/onayladıklarında bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru,
zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ve
taahhüt ederler.
1. TARAFLAR
İşbu sözleşmenin bir tarafında, “Şeyhli, 34913, Ankara Cd. No:306, 34906 Pendik İstanbul”
adresinde mukim Gedik Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle kısaca
“HEALİN” olarak anılacaktır.) diğer tarafında; HEALİN’in sahibi olduğu
healinfoods.com alan adını veya alt alan adlarını taşıyan internet sitelerine (bundan sonra
kısaca SİTE olarak anılacaktır) üye olan (bundan böyle kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır)
kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi
üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının
belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
2. TANIMLAR
İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir:
a) SİTE: healinfoods.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan
adlarından oluşan internet siteleri
b) ÜYE: SİTE’de genele ya da sadece üye olanlara sunulan hizmetlerden işbu
sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişi
3. HEALİN TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
HEALİN; Üye’ye İnternet Sitesi üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:
a) HEALİN’in faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,
b) HEALİN ile ilgili güncel bilgiler, haberler, etkinlik takvimleri, yemek tarifleri,
iştigal konusu ile ilgili yayınlar ve benzer içeriklerin paylaşımı,
c) HEALİN’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ÜYE tarafından memnuniyet
derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/fikir paylaşımı yapmak
ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,
ç) ÜYE’nin üyelik işlemlerinin yapılması; ÜYE’yle ilgili kişisel bilgilerinin
eklenmesi, güncellenmesi veya silinmesi
d) ÜYE’nin İnternet Sitesi üzerinden ürün, yemek, içerik veya workshop satın
alabilmesi, alınan mal ve hizmetlerin ÜYE’ye ulaştırılması ve bu süreçlerle ilgili her
türlü hizmetin verilmesi
4. ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. ÜYE;
a) HEALİN’in İnternet Sitesi Üyelik Formu'nda yer alan bilgilerinin doğru ve
güncel olduğunu;
b) HEALİN’in İnternet Sitesi tarafından verilen hizmetlerin ve kullanılan
yazılımların telif hakkının HEALİN'e ve/veya HEALİN'e lisans veren veya içerik
sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu,
web sitesi hizmetini olduğu gibi aldığını yani verilen hizmette değişiklik anlamına
gelecek herhangi bir işlem yapmayacağını, tersine mühendislik çalışmalarında
bulunmayacağını, sitedeki yazılımları ya da hizmetleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp
dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını;
c) HEALİN’in İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanırken başkalarının

görebileceği şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi'ne eklediği dosyaların
ve içeriklerin tehdit eden, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, aşağılayıcı, hakaret eden veya
Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve
uluslararası anlaşmalara aykırı içerikte olmayacağını;
ç) İnternet Sitesi'ne zarar verecek, çalışmasını engelleyecek, imajını zedeleyecek
veya HEALİN'in başka internet sitelerle ile uyumlu çalışmasını engelleyecek
herhangi bir yazılım veya içerik kullanmayacağını, internet sitesinin güvenliğini test
etmeyeceğini, güvenlik zafiyetlerini araştırmayacağını;
d) Siteye erişimde kullandığı cihazların güvenliğinin kendi sorumluluğunda
olduğunu; virüs, truva atı ve benzeri zararlı yazılımlara karşı korunması amacıyla
gerekli yazılımların yüklü olduğunu;
e) Siteyle paylaştığı verilerinin (e-posta adresi, şifre vb.) güvenliği için azami
dikkati göstereceğini, site kullanımı sona erdikten sonra oturumunu
sonlandıracağını, bu tür güvenlik tedbirlerine dikkat edilmemesi durumunda sitede
yer alan kişisel verilerine (sipariş, adres vb) yetkisiz kişilerce erişilebileceğin
farkında olduğunu;
kabul ve taahhüt eder.
4.2. ÜYE, yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, HEALİN’in, kendisinin
veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı HEALİN’in herhangi bir hukuki
sorumluluğunun olmadığını ve sorumluluğun kendisinde olduğunu; üyeliğinin tek taraflı
olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaksızın HEALİN tarafından askıya
alınabileceğini veya sona erdirilebileceğini kabul eder.
5. HEALİN’İN HAKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. HEALİN, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını
her zaman saklı tutar.
5.2. HEALİN, ÜYE’nin sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını kabul ve
taahhüt eder.
5.3. HEALİN herhangi bir zamanda, SİTE’nin çalışmasını geçici bir süre veya tamamen
durdurabilir. SİTE’nin geçici bir süre veya tamamen durdurulmasından dolayı
HEALİN’in ÜYE’ye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
5.4. HEALİN, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması için elinden
gelen makul çabayı göstereceğini taahhüt eder. Buna rağmen SİTE hizmetlerinin
gerçekleştirilememesi veya gecikmesi durumunda ÜYE’ye karşı herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
5.5. HEALİN, gerekli gördüğü durumlarda diğer üyelere hizmet vermeyi durdurmadan
da tek taraflı olarak ÜYE’nin aldığı hizmetlerin bir kısmını veya tamamını durdurabilir
veya üyeliğine son verebilir.
6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem
gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya
belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu
SİTE’nin ziyaret edilmesi veya bu SİTE’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri
mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
6.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz,
sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde
izinsiz olarak kullanılamaz. Böyle bir ihlal durumunda ÜYE/ üçüncü kişilerin uğradıkları
zararlardan dolayı firmadan talep edilen tazminat miktarını mahkeme masrafları ve

avukatlık ücreti de dahil ancak bununlarla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü
yükümlülükleri/maddi ve manevi zararı karşılamakla yükümlü ve sorumludur.
7. MÜCBİR SEBEP
7.1. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar,
savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın
hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden ("Mücbir Sebep”
olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale
gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan
hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7.2. HEALİN hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini
ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği
ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE bu vb. hiçbir
durumu gerekçe göstererek HEALİN’den herhangi bir nam altında tazminat talep
etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin
geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
9. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
HEALİN, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen
veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli
olacaktır. Değişiklikleri takip etmek ÜYE’nin sorumluluğundadır. ÜYE sunulan
hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
10. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler HEALİN’in bilinen eposta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla
yapılacaktır. ÜYE siteye üye olurken belirttiği elektronik posta adresinin geçerli tebligat
adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5(beş) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa
bildireceğini, aksi halde bu (HEALİN tarafından bilinen) elektronik posta adresine
yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve buraya yapılacak bildirimlerin kendilerine
yapılmış sayılacağını kabul eder.
11. FESİH
Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.
12. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü
uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks
kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek
olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü
uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra
Daireleri yetkilidir.
14. YÜRÜRLÜK
ÜYE’nin üyelik formunu doldurması ve üyelik kaydını gerçekleştirmesi ÜYE’nin
sözleşmenin tamamını okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme ÜYE’lik

kaydının yapılması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

