
ÜYELİK   SÖZLEŞMESİ   VE   KURALLARI   
 
1.   TARAFLAR   
 
a)    D�dyma   Tur�zm   Seyahat   Ltd.   Şt�.     ( ‘D�dyma   Tur�zm’     olarak   anılacaktır.)   
 
Adres:    Donanmacı   Mah.   1737   Sok.   Aksek�   Apt.   No:2/A     Karşıyaka   /   İzm�r  
Telefon:     0   232   364   3212  
TURSAB   Belge   No:    5427  
E-ma�l:     �nfo@uygunb�let.com  
 
b)     www.uygunb�let.com    web   s�tes�ne   üye   olan   �nternet   kullanıcısıdır.   ( ‘Üye ’    olarak  
anılacaktır.)   
 
2.   TANIMLAR   
 
Web   S�tes�   /S�te:     D�dyma   Tur�zm ’e   a�t   web   s�tes�   olan    www.uygunb�let.com    �fade   eder.   
Üye:     D�dyma   Tur�zm ’e   a�t   web   s�tes�   olan    www.uygunb�let.com    aracılık   ett�ğ�   h�zmetler   �le  
6563s.   Kanun   çerçeves�nde   �lg�l�   özel   ve   genel   kampanyalar,   promosyon,   tanıtım,   puan  
kazanma   vb.   g�b�   �nd�r�m   ve   avantajlardan   yararlanmak   amacıyla   �şbu   sözleşmede   bel�rt�len  
şart   ve   kuralları   kabul   ederek   s�teye   kayıt   olan   k�ş�ler�   �fade   eder.   
 
3.   SÖZLEŞMENİN   KONUSU   
 
İşbu   sözleşmen�n   konusunu    D�dyma   Tur�zm ’e   a�t    www.uygunb�let.com    �nternet   s�tes�ne  
üyel�k   kaydını,   üyel�k   hakkını   kazandıktan   sonra   tarafların   hak   ve   yükümlülükler�   ve   üyel�kten  
faydalanılması   hükümler�n�   oluşturmaktadır.   
 
4.   ÜYELİK   KAZANIMI   
 
"Üye"l�k   statüsünün   kazanılması   �ç�n,   "Üye"   olmak   �steyen   k�ş�n�n   s�tede   bulunan   Üyel�k  
Formu’nu   doldurup,     www.uygunb�let.com    Kullanım   Kuralları-G�zl�l�k   Kuralları’nı   onaylayarak  
‘Üye   ol’   butonuna   tıklanması   gerek�r.   Üyel�k   formunda   talep   ed�len   b�lg�ler   doğrultusunda  
gerçek   b�lg�lerle   doldurması   ve   üyel�k   başvurusunun    D�dyma   Tur�zm    tarafından  
değerlend�r�lerek   onaylanması   ve   üye   olmak   �steyen   gerçek   k�ş�   �se   18   yaşını   doldurmuş  
olması   gerekmekted�r.   
 
5.   TARAFLARIN   HAK   VE   YÜKÜMLÜLÜKLERİ   
 
a)    Üye,    www.uygunb�let.com    �nternet   s�tes�ne   üye   olurken   verd�ğ�   k�ş�sel   ve   d�ğer   sa�r  
b�lg�ler�n   kanunlar   önünde   doğru   olduğunu, D�dyma   Tur�zm    ’�n   bu   b�lg�ler�n   gerçeğe   aykırılığı  
neden�yle   uğrayacağı   tüm   zararları   aynen   ve   derhal   tazm�n   edeceğ�n�   kes�n   olarak   kabul  
eder.   
 
b)    Üye,   ş�freler�n�n   güvenl�ğ�n�   sağlamakla   yükümlü   olduğunu   kes�n   olarak   kabul   ve   taahhüt  
eder.   Üye,   kend�s�ne   ver�len   kullanıcı   adı   ve   ş�fres�n�   başkasına   vermemey�,   bunların  

mailto:info@uygunbilet.com
https://www.uygunbilet.com/
https://www.uygunbilet.com/
https://www.uygunbilet.com/
https://www.uygunbilet.com/
https://www.uygunbilet.com/
https://www.uygunbilet.com/


saklanmasından   sorumlu   olduğunu,   ş�freler�n�n   3.K�ş�ler�n   el�ne   geçmes�   hal�nde    D�dyma  
Tur�zm ’�n   oluşab�lecek   zararlardan   sorumlu   olmadığını,   kullanıcı   adı   ve   ş�fren�n   kötüye  
kullanılması   ve   başkası   tarafından   kullanılması   hal�nde   üyel�kten   doğan   tüm   haklarını  
kaybedeceğ�n�,   üyel�ğe   �l�şk�n   her   türlü   hak   ve   kazanımlarının    ger�   alınacağını,   her   türlü  
tedb�r�n   uygulanab�leceğ�n�   kes�n   olarak   kabul   ve   taahhüt   eder.   
 
c)    Üye    www.uygunb�let.com    �nternet   s�tes�n�   kullanırken   yasal   mevzuat   hükümler�ne   r�ayet  
etmey�   ve   bunları   �hlal   etmemey�   baştan   kabul   ve   taahhüt   eder.   Aks�   takd�rde,   doğacak   tüm  
hukuk�   ve   ceza�   yükümlülükler   tamamen   ve   münhasıran   üyey�   bağlayacaktır.   
 
d)    Üyel�k   sözleşmes�   �çer�s�nde   sayılan   maddelerden   b�r   ya   da   b�rkaçını   �hlal   eden   üye   �şbu  
�hlal   neden�yle   ceza�   ve   hukuk�   olarak   şahsen   sorumlu   olup,    D�dyma   Tur�zm ‘�   bu   �hlaller�n  
hukuk�   ve   ceza�   sonuçlarından   arî   tutacaktır.   Ayrıca;   �şbu   �hlal   neden�yle,   olayın   hukuk  
alanına   �nt�kal   ett�r�lmes�   hal�nde,    D�dyma   Tur�zm    ’�n   üyeye   karşı   üyel�k   sözleşmes�ne  
uyulmamasından   dolayı   tazm�nat   taleb�nde   bulunma   hakkı   saklıdır.   
 
e)    Üye,   ver�   g�r�ş�   sağlarken   eks�k   ve   hatalı   b�r   ver�   g�r�ş�   yaptığını   fark   ett�ğ�   an   her   zaman   bu  
eks�k   ve   hatalı   durumu   Web   S�tes�nde   var   olan   Hesabım   kısmındak�   Ayarlar   sekmes�nden  
değ�şt�reb�l�r   ve   düzelteb�l�r.   
 
f)     www.uygunb�let.com    �nternet   s�tes�nde   üyeler   tarafından   beyan   ed�len,   yazılan,   kullanılan  
f�k�r   ve   düşünceler,   tamamen   üyeler�n   kend�   k�ş�sel   görüşler�d�r   ve   görüş   sah�b�n�   bağlar.   Bu  
görüş   ve   düşünceler�n    D�dyma   Tur�zm    �le   h�çb�r   �lg�   ve   bağlantısı   yoktur.    D�dyma   Tur�zm   ‘ �n  
üyen�n   beyan   edeceğ�   f�k�r   ve   görüşler   neden�yle   üçüncü   k�ş�ler�n   uğrayab�leceğ�   zararlardan  
ve   üçüncü   k�ş�ler�n   beyan   edeceğ�   f�k�r   ve   görüşler   neden�yle   üyen�n   uğrayab�leceğ�  
zararlardan   dolayı   herhang�   b�r   sorumluluğu   bulunmamaktadır.   
 
g)     D�dyma   Tur�zm ,   üye   ver�ler�n�n   yetk�s�z   k�ş�lerce   okunmasından   ve   üye   yazılım   ve  
ver�ler�ne   geleb�lecek   zararlardan   dolayı   sorumlu   olmayacaktır.   Üye,    www.uygunb�let.com  
�nternet   s�tes�n�n   kullanılmasından   dolayı   uğrayab�leceğ�   herhang�   b�r   zarar   yüzünden  
D�dyma   Tur�zm    ‘den   tazm�nat   talep   etmemey�   peş�nen   kabul   etm�şt�r.   
 
h)     D�dyma   Tur�zm    ’�n   her   zaman   tek   taraflı   olarak   gerekt�ğ�nde   üyen�n   üyel�ğ�n�   s�lme,  
müşter�ye   a�t   dosya,   belge   ve   b�lg�ler�   s�lme   hakkı   vardır.   Üye   �şbu   tasarrufu   önceden   kabul  
eder.   Bu   durumda,    D�dyma   Tur�zm    ’�n   h�çb�r   sorumluluğu   yoktur.   
 
�)     www.uygunb�let.com    �nternet   s�tes�   yazılım   ve   tasarımı    D�dyma   Tur�zm    mülk�yet�nde  
olup,   bunlara   �l�şk�n   tel�f   hakkı   ve/veya   d�ğer   f�kr�   mülk�yet   hakları   �lg�l�   kanunlarca   korunmakta  
olup,   bunlar   üye   tarafından   �z�ns�z   kullanılamaz,   �kt�sap   ed�lemez   ve   değ�şt�r�lemez.   Bu   web  
s�tes�nde   adı   geçen   başkaca   ş�rketler   ve   ürünler�   sah�pler�n�n   t�car�   markalarıdır   ve   ayrıca   f�kr�  
mülk�yet   hakları   kapsamında   korunmaktadır.   
 
j)     D�dyma   Tur�zm ,   K�ş�sel   Ver�ler�n   Korunması   Kanunu   ve   �lg�l�   mevzuat   kapsamında  
bel�rt�len   yükümlülüklere   göre   hareket   etmey�   kabul   ve   taahhüt   etm�şt�r.   B�ld�rm�ş   olduğunuz  
ver�ler   �lg�l�   kanun   ve   yönetmel�kler   kapsamında   �şlenmekte   ve   korunmaktadır.    Ayrıntılı  
b�lg�lend�rme   K�ş�sel   Ver�ler�n   İşlenmes�   Aydınlatma   Metn�nde   yer   almaktadır.   
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k)    Üye   k�ş�sel   ver�   �şlenmes�   terc�hler�n�   değ�şt�rmek   �sterse,   bu   taleb�n�    D�dyma   Tur�zm    ’�n  
www.uygunb�let.com    adres�ne   e-ma�l   göndererek   �leteb�l�r.   
 
l)     D�dyma   Tur�zm,    web   s�tes�n�n   v�rüs   ve   benzer�   amaçlı   yazılımlardan   arındırılmış   olması  
�ç�n   mevcut   �mkanlar   dah�l�nde   tedb�r   alınmıştır.   Bunun   yanında   n�ha�   güvenl�ğ�n   sağlanması  
�ç�n   kullanıcının,   kend�   v�rüs   koruma   s�stem�n�   tedar�k   etmes�   ve   gerekl�   korunmayı   sağlaması  
gerekmekted�r.   Bu   bağlamda   üye    D�dyma   Tur�zm    web   s�tes�ne   g�rmes�yle,   kend�   yazılım   ve  
�şlet�m   s�stemler�nde   oluşab�lecek   tüm   hata   ve   bunların   doğrudan   ya   da   dolaylı  
sonuçlarından   kend�s�n�n   sorumlu   olduğunu   kabul   etm�ş   sayılır.   
 
m)     D�dyma   Tur�zm ,   s�ten�n   �çer�ğ�n�   d�led�ğ�   zaman   değ�şt�rme,   kullanıcılara   sağlanan  
herhang�   b�r   h�zmet�   değ�şt�rme   ya   da   sona   erd�rme   veya    D�dyma   Tur�zm    Web   S�tes�nde  
kayıtlı   kullanıcı   b�lg�   ve   ver�ler�n�   s�lme   hakkını   saklı   tutar.   
 
n)   D�dyma   Tur�zm ,   üyel�k   sözleşmes�n�n   koşullarını   h�çb�r   şek�l   ve   surette   ön   �hbara   veya  
�htara   gerek   kalmaksızın   her   zaman   değ�şt�reb�l�r,   güncelleyeb�l�r   veya   �ptal   edeb�l�r.  
Değ�şt�r�len,   güncellenen   ya   da   yürürlükten   kaldırılan   her   hüküm,   yayın   tar�h�nde   tüm   üyeler  
bakımından   hüküm   �fade   edecekt�r.   
 
o)     D�dyma   Tur�zm ,   �şbu   üyel�k   sözleşmes�   uyarınca,   üyeler�n�n   kend�s�nde   kayıtlı   elektron�k  
posta   adresler�ne   b�lg�lend�rme   ma�ller�   ve   cep   telefonlarına   b�lg�lend�rme   SMS   ’ler�   gönderme  
yetk�s�ne   sah�p   olmakla   beraber,   üye   �şbu   üyel�k   sözleşmes�n�   onaylaması   �le   beraber  
b�lg�lend�rme   ma�ller�n�n   elektron�k   posta   adres�ne   ve   b�lg�lend�rme   SMS   ’ler�n�n   cep  
telefonuna   gönder�lmes�n�   6532   s.   Kanun   Madde   6/1   uyarınca   kabul   etm�ş   sayılacaktır.   
 
p)    Üye,   ayrıca    D�dyma   Tur�zm    tarafından   sağlanan   hak   ve   �mkânlardan   sadece   üyel�ğ�n�n  
devam   ett�ğ�   sürece   faydalanab�leceğ�n�,   üyel�ğ�n�n   sona   ermes�   hal�nde   �se   b�r�ken   puan   ve  
kazanılan   d�ğer   haklardan   yararlanamayacağını   kabul,   beyan   ve   taahhüt   eder.   
 
q)     D�dyma   Tur�zm ,   Üyel�k   Kuralları’nın   Üye   tarafından   �hlal�n�n   tesp�t�   hal�nde   yahut   bu  
�hlaller   �le   �lg�l�   b�r   ş�kayet   alınması   hal�nde   herhang�   b�r   b�ld�r�mde   bulunmaksızın   üyen�n   Web  
S�tes�ne   er�ş�m�n�   engelleyeb�l�r   ve   üyel�kten   çıkarab�l�r.   Üye,   üyel�ğ�n�n   tüm   Üyel�k   Kurallarını  
yer�ne   get�rd�ğ�   takd�rde   devam   edeceğ�n�   kabul   etmekted�r.   Bu   halde   doğab�lecek   tüm  
sorumluluk   �le   3.   k�ş�ler   ve/veya   yetk�l�   merc�ler   tarafından    D�dyma   Tur�zm    ’e   karşı   öne  
sürüleb�lecek   tüm   �dd�a,   talep   ve/veya   ödemeler   �ç�n    D�dyma   Tur�zm ’�n,   �lg�l�   üyeye   fer�ler�   �le  
b�rl�kte   rücu   hakkı   saklıdır.   
 
6.   SÖZLEŞMENİN   FESHİ   
 
İşbu   sözleşme   üyen�n   üyel�ğ�n�   �ptal   etmes�   veya    D�dyma   Tur�zm    tarafından   üyel�ğ�n�n   �ptal  
ed�lmes�ne   kadar   yürürlükte   kalacaktır.    D�dyma   Tur�zm    üyen�n   üyel�k   sözleşmes�n�n  
herhang�   b�r   hükmünü   �hlal   etmes�   durumunda   üyen�n   üyel�ğ�n�   �ptal   ederek   sözleşmey�   tek  
taraflı   olarak   fesh   edeb�lecekt�r   
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7.   DİĞER   HÜKÜMLER   
 
a)     Üye,   her   b�r   satın   alma   �şlem�   sırasında   kend�s�yle   her   sefer�nde   paylaşılacak   olan  
satış   ve   b�let�ne   da�r   kurallar   �çeren   s�tede   mevcut   “Acente   Kurallarını”   okuyup  
onaylayarak   satın   alma   �şlem�n�   tamamlayacağını   kes�n   olarak   kabul   eder.   
 
b)     D�dyma   Tur�zm ,   tamamen   kend�   takd�r�nde   bağlı   ve   tek   taraflı   olarak   �şbu   sözleşmey�  
uygun   göreceğ�   herhang�   b�r   zamanda   Web   S�tes�nde   �lan   ederek   değ�şt�reb�l�r.   İşbu  
sözleşmen�n   değ�şen   hükümler�,   �lan   ed�ld�kler�   tar�hte   geçerl�l�k   kazanacak,   ger�   kalan  
hükümler   aynen   yürürlükte   kalarak   hüküm   ve   sonuçlarını   doğurmaya   devam   edecekt�r.   
 
c)     D�dyma   Tur�zm    ‘�n   aracılık   ederek,   Web   S�te   üzer�nden   sunduğu   h�zmetlere,   �l�şk�n  
sorumluluğu,   yasaların   �z�n   verd�ğ�   ölçüde,   Kullanıcı   /   Üye’   n�n   toplam   rezervasyon   tutarı   �le  
sınırlı   olacaktır.   
 
d)    İşbu   Kullanım   Kuralları,   Türk   hukukuna   tab�   olup,   taraflar   arasında   doğab�lecek   �ht�laflarda  
ve   her   türlü   hukuk�   �şlemde    İzm�r   Mahkemeler�   ve   İcra   Da�reler�    yetk�l�d�r.   
 
e)    Üye,   �şbu   Üyel�k   Kuralları'nın   tümünü   ve   ayrıca   aşağıdak�   l�nklerde   de   s�tede   de   yer  
almakta   olan   Web   S�tes�   Kullanım   Kuralları   ve   G�zl�l�k   Kurallarını,   K�ş�sel   Ver�   İşlenmes�  
Aydınlatma   Metn�n�   okuduğunu,   anladığını,   kabul   ett�ğ�n�   ve   kend�s�   �le   �lg�l�   olarak   verd�ğ�  
b�lg�ler�n   doğruluğunu   onayladığını   kes�n   olarak   kabul,   beyan   ve   taahhüt   eder.   
 
8.   TEBLİGAT   
 
Üye,   kayıt   formunda   bel�rtt�ğ�   adres�n�n   doğru   olduğunu,   bu   adrese   gönder�len   tebl�gatların  
tarafa   �adel�   taahhütlü   mektupla   b�ld�r�lecekt�r.   Bu   b�ld�r�m�n   yapılmaması   hal�nde   sözleşmede  
yapılmış   sayılacağını   bu   sözleşme   �le   kabul   eder.   Adres�n   değ�şmes�   hal�nde   değ�ş�kl�k   karşı  
bel�rlenm�ş   adrese   gönder�len   tebl�gatların   yapılmış   sayılacağına   katlanmakla   yükümlüdür.   
 
9.   YÜRÜRLÜK   
 
Üyen�n,   üyel�k   formunu   doldurup   formu   göndermes�,   sözleşmedek�   tüm   maddeler�  
okuduğunu,   anladığını   ve   kes�n   olarak   kabul   ett�ğ�n�   ve   sözleşmen�n   akded�l�p   yürürlüğe  
g�rd�ğ�   anlamına   gel�r.   İşbu   9   (dokuz)   maddeden   oluşan   sözleşme,   üyen�n   üyel�k   formunu  
doldurup   ‘Üye   Ol’   butonuna   tıkladığı   an   yürürlüğe   g�rer.  


