
Lisans Sözleşmesi 

1- Taraflar ve Ürün Bilgileri 

Satıcı Ünvanı: Obeka Reklamcılık Bilişim ve E-Ticaret Hizmetleri Ltd. Şti. (Ekowebya Web Teknolojileri)  

Adres : Merkez Mh. Hürriyet Bulv. No:155 A3-19 Beylikdüzü / İstanbul 

Telefon : 0212 876 28 66 

Alıcı : ( Müşteri ) 

 

1.1. Sözlesm̧enin devamında Ekowebya E-ticaret Yazılımı kullanıcısı olan ve yukarıda Müsţeri bilgileri 

kısmında bahsi gecȩn kisi̧/kurum kısaca MÜŞTERi olarak , Üretici ve Hizmet sağlayıcı Firma 

EKOWEBYA WEB TEKNOLOJİLERİ ( OBEKA REKLAMCILIK BİLİŞİM ve E-TİCARET HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. ) 

ise kısaca EKOWEBYA olarak anılacaktır. 

1.2. Firma unvan, ticari is ̧adresi veya imzaya yetkili sa̧hısların imza yetkilerinin herhangi bir 

değisi̧kliğe uğraması halinde bu değisi̧kliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini 

müteakip en gec ̧7 (yedi) is ̧günü ici̧nde karsı̧ tarafa bildirecektir. Bu değisi̧kliklerin ilgili süre icȩrisinde 

bildirilmemesi durumunda karsı̧ tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmis ̧fatura, irsaliye, 

mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmis ̧sayılır. Her iki tarafta imza 

yetkilisi sa̧hısların veya imza yetkilerinin değism̧esi durumunda bu değisi̧klikten önce imza yetkisini 

kaybeden sa̧hısların imzaladığı tüm cȩk, senet gibi si̧rketi borc ̧altına sokan evraktan dolayı doğmus ̧ve 

doğacak tüm borc ̧ve yükümlülükleri kabul eder. 

2. SÖZLEŞMENIṄ KONUSU VE AMACI 

Iṡ ̧bu sözlesm̧e MÜŞTERI’̇nin dilediği ürün veya hizmeti, internet üzerinde belirlenen bir internet 

adresi kullanılarak, satmasını sağlayan bir elektronik ticaret sistemi olan Ekowebya E-ticaret Yazılımı 

Sistemi isimli bilgisayar yazılımının (Iṅternet tabanlı yazılım hizmetinin) satısı̧, bu yazılım ile 

MÜŞTERI’̇ye ait ürün bilgilerinin internet ortamında barındırılması ve barındırma kosu̧lları, servis 

sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satıs ̧sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini, niceliklerini ve 

sınırlarını belirler. Bu sözlesm̧enin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak isļemlerin bu 

sözlesm̧ede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözlesm̧ede düzenlenmeyen 

hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın gecȩrli olduğunu kabul ve beyan eder. 

Sözlesm̧ede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözlesm̧enin kalan kısmının gecȩrliliğine helal 

getirmez. Ekowebya paket icȩriğini, gerekli gördüğü hallerde yada teknik gereklilikler halinde 

değisţirme hakkına sahiptir. 

 

3. KULLANIM ESASLARI 

3.1 Ödeme 

Ödemelerinizi Ekowebya.com üzerinden Havale/EFT veya Kredi kartı ile online olarak güvenli bir 

sȩkilde yapabilirsiniz. Yazılımda ödemesi zorunlu yıllık kira, lisans ödemesi bulunmamaktadır. 

3.2 Lisanslama 



Ekowebya E-ticaret yazılımı, Lisans anahtarının iptali söz konusu olmadığından, satın alım sonrası 

ücret iadesi ve alan adı değisi̧mi (aynı domain üzerinde ülke kodları eklentisi ve subdomainler haric)̧ 

yapılamamaktadır. 

3.3 Güncel Sürümlerin Temini 

Lisans sahibi satın aldığı ana sürüm boyunca (ör: v2.x) tüm sürümleri ücretsiz olarak temin 

edebilmektedir. Yazılımın bir üst sürümü cı̧ktığında, arzu edildiği takdirde (ör: v3.x) %50 indirimle 

yazılımı satın alıp güncelleme yapılabilecektir. Güncel sürümlerin temininde, dosyalarını sunucuya 

kurulumu dahil değildir. Dosyalar e-posta ile lisans sahibine gönderilecektir. Lisans sahibi güncel 

sürüm kurulumunda (FTP ve PHPMyAdmin kullanım bilgisi olması durumunda) teknik destek alabilir 

veya herhangi bir zaman diliminde en düsü̧k paket ücretinin %25 tutarını ödeyip kurulum/güncelleme 

hizmeti satın alabilir. 

3.4. Teknik Destek 

Teknik destek ilk (1) Yıl ücretsiz olup, e-posta ile yazılımın kullanımı ve hata durumları ile sınırlıdır. 

HTML/CSS/PHP programlama konusunda teknik destek verilememektedir. Hata durumlarında, 

raporlanan hatalar takip eden ilk güncel sürümde, ödeme modülleri gibi sistemin isļeyisi̧ ici̧n hayati 

önem tası̧yan hatalarda en gec ̧2 is ̧gününde destek verilmektedir. Takip eden yıllarda teknik destek 

hizmeti opsiyonel olarak sağlanmaktadır. 

3.5. Modifikasyonlar 

Yazılımda, yazılım isļeyisi̧ni sağlayan ana libraryler encoded, sa̧blona ait HTML ve sa̧blona ait CSS 

libraryler, acı̧k kaynak kodlu olarak gönderilmektedir. Yazılımda tasarımsal olarak görünen her yer 

değisţirilebilir durumdadır. Modifikasyon yapabilmek ici̧n kullanıcının HTML/CSS bilgisi olması 

gerekmektedir. Internet de konu ile ilgili bir co̧k hazır dokuman olup, HTML/CSS programlama 

konusunda teknik destek verilememektedir. 

3.6. Barındırma (Sunucu ve Hosting) 

Firmamız, barındırma hizmetinin farklı firmalardan temin edilmesi halinde server taraflı yasa̧nan 

sorunlarından sorumlu değildir. 

Firmamızın cö̧züm ortaklarından sağlanan Hosting paket hizmetlerini kullanan kullanıcılarımız tüm 

FTP ve Panel erisi̧m hakkına sahip olmakta ve tüm yetkileri kendilerinde bulunmaktadır. Çözüm 

ortaklarımıza ait sunuculardan barındırma hizmeti alan kullanıcılarımızın, tüm kullanım hakları 

kendilerine verildiğinden yasa̧nan herhangi bir aksaklıkta Ekowebya hicb̧ir sȩkilde sorumlu tutulamaz. 

 

4. HUKUKI ̇ESASLAR 

4.1. Iṡ ̧bu sözlesm̧enin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, 

hizmet ve diğer ticari ilisķiler sonucu doğacak olan alacak ve borcļar, resmi defterlerde karsı̧lıklı cari 

hesap olarak yürütülecektir. Iṡ ̧bu sözlesm̧e ayrı bir sözlesm̧e yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm 

detaylarıyla ayrıca CARI ̇HESAP SÖZLEŞMESI ̇hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözlesm̧esi 

bulunduğunu ve is ̧bu sözlesm̧ede yer almayan hususlarda TTK. ilgili hükümlerinin gecȩrli olduğunu 

beyan ederler. 

4.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet cȩrcȩvesinde 

karsı̧lıklı cı̧karlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun 

olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder. 



4.3. Sözlesm̧eyle ilgili her türlü hukuki anlasm̧azlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri 

yetkilidir. MÜŞTERI’̇nin yurtdısı̧ merkezli olması yada alan adı tahsisinin yurtdısı̧ kaynaklı olması Türk 

Hukukunun gecȩrliliğini etkilemez. 

4.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde 

Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı basţan kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

4.5. Taraflar Türk Hukukuna tabi oldukları ici̧n; sözlesm̧enin imzalanmasından sonra gercȩklesȩbilecek 

yasa değisi̧klikleri veya kanuni düzenlemelere riayet etmek zorundadırlar. Sonradan ortaya 

cı̧kabilecek hukuki düzenlemeler sözlesm̧enin gecȩrliliğini etkilemeyecektir. 

4.6. Ekowebya E-ticaret Sisteminde kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve 

yönetilmesi gereken kısımlardan ve icȩriklerden Ekowebya sorumlu değildir. MÜŞTERI ̇sözlesm̧eye 

konu internet alan adı icȩrisinde bulundurduğu tüm icȩrikten, Ekowebya E-ticaret Yazılımı Sistemi ile 

ticaretini yaptığı ürün ve 3 hizmetlerden ve bunlarla ilgili bankacılık isļemlerinden sorumludur. Bu 

hususlarda Ekowebya in herhangi bir sorumluluğu bulunmaz. 

4.7. MÜŞTERI’̇ye ait olan ve kanunen suc ̧tesķil eden her türlü icȩrikten MÜŞTERI ̇sorumlu olup, 

MARKACLICK’in her hangi bir icȩrik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. 

maddesi gereğince MÜŞTERI’̇ye ait haksız veya suc ̧tesķil eden icȩrik MÜŞTERI’̇ye ayrıca bir ihtara 

gerek kalmaksızın hizmeti sonlandırabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın Ekowebya 

tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERI ̇kesilen hizmet ve kaldırılan icȩrikle ilgili hicb̧ir hak yada 

tazminat talep edemez. Ancak icȩriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belge'nin 

(mahkeme ilamı vs.) Ekowebya'e sunulması durumda hizmet alımı devam ettirilir. 

4.8. Yine aynı sȩkilde 556 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri 

hallerinde de Ekowebya'in yukarıda sayılan önlemleri alma yetkisi vardır. 

4.9. MÜŞTERI,̇ Ekowebya E-ticaret Yazılımı Sistemine (sözlesm̧ede yer alan istisnalar haric)̧ dilediği 

icȩriği ekleyebilir ve dilediği ürünlerin (yasa dısı̧ olmamak kaydıyla ve sözlesm̧ede yer alan istisnalar 

dısı̧nda) satısı̧nı yapabilir ancak, sitede satısı̧ yasak olan ürünlerin ya da sağlığa zararlı ürünlerin 

satılmasından doğabilecek problemlerden Ekowebya hicb̧ir sȩkilde sorumlu tutulamaz. 

4.10. MÜŞTERI’̇nin (diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi 

ve Ekowebya aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) Ekowebya E-ticaret Yazılımı sistemi 

kullanarak satısı̧nı yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı icȩren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, 

pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilac ̧yada 

sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inancļarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri gücļere özgü 

ve satısı̧ idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil) zehir vasıflı ürünler ve satısı̧ yasaklanmıs ̧canlı 

hayvanlar ile yasa, mevzuat ve genelgelere aykırı her türlü ürün satısı̧ndan kaynaklanan yasal 

yükümlülüklerden Ekowebya hicb̧ir sȩkilde sorumlu tutulamaz. 

4.11. Sözlesm̧eye konu alan adının yasal sahibi ile sözlesm̧eyi imzalayan gercȩk kisi̧nin farklı kisi̧ler 

olmaları durumu, MÜŞTERI’̇nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz. MÜŞTERI ̇si̧rket namına, 

is ̧bu sözlesm̧eyi imzalayan gercȩk kisi̧nin imza yetkisinde herhangi bir sakatlık bulunması durumunda 

sa̧hsen de Ekowebya'e karsı̧ sözlesm̧e hükümleriyle sorumludur. 

4.12. Ekowebya, teknik gereksinimleri, pazar arasţırmaları, satıs ̧politikaları, arasţırma faaliyetleri 

sonucunda paket icȩrikleri ve verdiği hizmet icȩriğinde gerekli değisi̧klikleri müsţeri onayı olmaksızın 

gercȩklesţirebilir. 



 4.13. Sözlesm̧eyi imzalayan MÜŞTERI,̇ sözlesm̧eden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile 

yapıyorsa, is ̧bu kredi kartı ve kisi̧ bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Satın 

alınan sistem aracılığıyla kredi kartı veya havale ile yapılan tüm isļemlerin sorumluluğu tamamıyla 

MÜŞTERI’̇ye aittir. Herhangi bir nedenle Ekowebya tarafından verilen kredi kartından ödeme tahsil 

edilemezse veya tahsil edilip meblağ itiraza uğrar ise Ekowebya verdiği hizmeti hizmet bedeli gecȩrli 

olarak yapılana dek askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözlesm̧e süresi hicb̧ir 

kesintiye uğramaz. 

5. ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK 

Bu sözlesm̧e (2) nüsha halinde MÜŞTERIṄIṄ Ekowebya E-ticaret Yazılımı Sözlesm̧esi’ni doldurup 

imzalaması ile ilk sayfada belirtilen tarihte, yürürlüğe girmisţir ve her iki taraf ici̧n bağlayıcıdır. 

Sözlesm̧enin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri 

yetkilidir. 


