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1.Taraflar
a) Bu sözleşme bu sözleşmenin sağlanan hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri Ankara
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (asmmm.org.tr olarak anılacaktır) ile sitenin
Üyelik kayıt formu ve İnsan Kaynakları bölümünde detayları ile belirtilen kişi (Üye olarak
anılacaktır) arasında asmmmo.org.tr ‘ye ait olan http://www.asmmmo.org.tr internet
adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin(Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site
üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına
alınmış sayılacaktır. Site içeriği tüzel kişilerin kullanımına uygun değildir. Bu sebeple
asmmmo.org.tr
tarafından
tüzel
üyelik
kabul
edilmemektedir.
b) Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2.Konu
a) İş bu sözleşme üyenin site üzerinden aldığı hizmetleri, bu hizmetler karşılığında üyenin
asmmmo.org.tr’yi
kullanım
haklarını
düzenleyecektir.
b) Üyelik bilgileri; üye tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir.
Bu bilgiler yapılan işlemlerde ve her türlü iletişimde baz alınacağından üyenin bu bilgileri
hatasız,
eksiksiz
ve
doğru
girdiği
varsayılmaktadır.
3. Haklar ve Sorumluluklar
a)Üyeler;
1. Üye, üyeliği süresince, tüm hizmetlerden faydalanırken bu sözleşme ve site içerisinde
belirtilen şartlara, yasal mevzuatlara uygun hareket edeceğini kabul eder.
2. Üye, asmmmo.org.tr; yürürlükteki yasal mevzuat gereği, resmi makamlarca talep edilen
asmmmo.org.tr veri tabanında yer alan üye özel bilgilerini resmi makamlara vermeye yetkili
olacağını bu durumda her ne şart altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul
eder.
3. Üye, asmmmo.org.tr tarafından kendisine verilen kullanıcı adı, şifre vb. özel erişim
araçlarının muhafazasından kendisi sorumludur. Üye aksi durumda doğabilecek zarar ve
ziyanlardan asmmmo.org.tr'nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı
kodu
ve
şifresi
kişisel
kullanım
içindir.
4. Üye kendisine ait CV(özgeçmiş) dosyasını İnsan Kaynakları bölümüne yükleyerek, işveren
ve
diğer
kişiler
tarafından
yayınlanmasını
kabul
eder.
b)asmmmo.org.tr
1. Asmmmo.org.tr yönetimi tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet vermeyi kabul
eder. Teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetin verilememesi durumunda asmmmo.org.tr
aksaklığın giderilmesi için elinden gelen tüm çabayı sarf edecektir. Üyelerin kendi teknik
sorunları yüzünden kaynaklanan veya deprem sel vb. doğal afetler sonucu meydana
gelebilecek
aksaklıklardan
asmmmo.org.tr
sorumlu
tutulamaz.
2. Asmmmo.org.tr site içerisinde sunulan bilgi ve belgeleri değiştirme-kaldırma hakkını saklı
tutar. Üye bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
3. Asmmmo.org.tr site içerisindeki yazım,imla,işlem vb. hatalardan sorumlu tutulamaz.

4. Asmmmo.org.tr üye bilgilerini, üyelerin beyanına göre veri tabanında toplar. Bu bilgileri
resmi makamlar hariç üçüncü kişilerle paylaşmaz. Ancak bu bilgilerden istatistiki veriler
hazırlayarak
bunları
kamuoyuna
sunabilir.
5. Asmmmo.org.tr sitesinde yer alan içeriğin mülkiyeti asmmm.o.rg.tr‘ye aittir ve 5846 sayılı
fikir ve sanat eserlerini koruma kanunu ile koruma altındadır. İzinsiz olarak basılması,
dağıtılması ve herhangi bir yöntemle dağıtılması yasaktır. Sitede link olarak verilen içeriklerin
mülkiyet hakları ilgili sitelere ait olup asmmmo.org.tr link verilen sitelerle ilgili hiçbir
sorumluluk
ve
taahhüt
altına
girmez.
4. İletişim ve bilgi adresleri
a. Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için, üye için üyelik
başvurusunda beyan edilen e-posta adreslerini, asmmmo.org.tr için www. Asmmmo.org.tr
iletişim bölümünde yer alan posta/e-posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan
ve
taahhüt
etmişlerdir.
b. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul
edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski
adresler
geçerli
olacaktır.
5. Yetkili mahkeme ve icra daireleri
a. İş bu sözleşme bununla birlikte 5 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, üyeliğin kabulü ile
üye tarafından okunup elektronik olarak onaylanıp anlaşılarak imza altına alınmış
sayılacaktır. Asmmmo.org.tr gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar
ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Üye bu değişiklikleri
önceden
kabul
ettiğini
beyan
ve
taahhüt
eder.
b. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

