
Site Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi 
Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş. (Koşuyolu, Alidede Sk. No:7, 34718 
Kadıköy/İstanbul) (Bundan sonra kısaca “Doğan Trend” olarak anılacaktır) olarak sizleri 
www.vespastoreturkey.com (Bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) adresimizde ağırlamaktan mutluluk 
duyuyoruz. Lütfen, Site’yi kullanmadan önce işbu Sözleşmede belirtilen hususları dikkatlice inceleyeniz. Site’mizi 
kullanmaya başladığınız andan itibaren kabul etmiş olduğunuz/olacağınız “Kullanım Koşulları” ve sitemize üye 
olduğunuz andan itibaren tarafı olmuş bulunduğunuz/bulunacağınız “Üyelik Sözleşmesi”, web sitemize 
erişiminiz ve kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşulları düzenlemektedir. Bu Sözleşme, Site’nin kullanıcıları 
ve/veya üyeleri (bundan sonra kısaca "Kullanıcı" ve “Üye” olarak anılacaktır) olan sizler ve Doğan Trend 
arasında yasal açıdan bağlayıcı ve sonuç doğurucu bir sözleşmedir. Dolayısıyla, bu Koşul ve Sözleşme 
hükümlerine aykırı her fiilinizin idari, hukuki veya cezai sorumluluklar doğuracağını önceden beyan ederiz. 

1. GENEL HÜKÜMLER 

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) Doğan Trend ile Üye 
arasında, Doğan Trend tarafından [E-Ticaret Mevzuatı kapsamında] hizmet sağlayıcı sıfatıyla kullanıma sunulan 
Site’nin Hizmetler’inden yararlanma koşullarının düzenlenmesi için akdedilmiştir. Sözleşmedeki “Taraflar” ibaresi 
Doğan Trend ile Üye’yi müşterek şekilde ifade eder. 

1.2. Üye’nin Site’yi ziyareti boyunca yararlanacağı hizmetler, bu Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşulların yanı 
sıra Site’nin Yasal Uyarılar kısmında yer alan “Gizlilik ve Güvenlik Politikası”, “İptal ve İade Şartları”, “Garanti 
Şartları”, “Kişisel Verilerin Korunması”, “Mesafeli Satış Sözleşmesi” ile bu başlıkta yer alan tüm diğer kural ve 
politikalara tabidir. Doğan Trend tüm bu politikalar hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Değişiklik yapıldığı takdirde Üye, yeni şartları önceden kabul etmiş sayılır. “Üye” veya “Kullanıcı”, 
Site’ye erişerek ve/veya Hizmetler’i kullanarak işbu Sözleşme şartlarının tamamını kabul etmiş sayılır. Üye, üyelik 
başvuru işlemini tamamlamadan önce işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmeksizin üyelik sürecini 
tamamlayamaz. 

1.3. Reşit olmayan ve/veya hukuken taraf olma ehliyetine sahip olmayan kişiler, Site’de sunulan hizmetlerden 
yararlanamaz. Üye’nin bu yeterliliklere sahip olmaması halinde Doğan Trend üyeliği iptal edecek ve uğramış 
olduğu zararları Üye’den talep edebilecektir. Bu hususta Üye koşulsuz ve önceden haber verilmeksizin sorumlu 
olacağını kabul etmiştir. 

1.4. Bu Sözleşmede yer alan başlıklar yalnızca referans amaçlıdır ve hiçbir şekilde altındaki kapsamını veya 
kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya açıklamaz. 

2. HİZMET VE KULLANIM ŞARTLARI 

2.1. Hizmet sağlayıcı olarak Doğan Trend, Site’de yayınladığı ürünleri Üye ve Kullanıcılara stok durumu yeterli 
olduğu ölçüde satmayı amaçlamaktadır. Üye tarafından sipariş işleminin yapıldığı tarihte Doğan Trend tarafından 
stok garantisi verilmez. Doğan Trend, Site’de sunduğu hizmet ve ürünlere dair ücret değişikliği, yayından 
kaldırma, erişimi kısıtlama vb. tüm değişiklik haklarını saklı tutar. Tüketici Hukuku mevzuatı sınırları dâhilinde 
Doğan Trend’in yapacağı tüm değişiklikleri Üye önceden kabul etmiştir.  

2.2. Doğan Trend, Site aracılığıyla sağladığı hizmetleri bağlı kuruluşları aracılığıyla da yapabilecektir. 

2.3. Site üzerinden sağlanan hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde geçerli olduğundan farklı bölgeler 
ve ülkeler için değişiklik gösterebilir. Site’de yer alan hizmet ve ürünlere dair görseller bağlayıcı nitelikte olmayıp 
yayınlanan hiçbir ifade icap niteliği taşımamaktadır.  

2.4. Üye veya Kullanıcı, Site’ye erişimi ve/veya hizmetlerden yararlandığı zaman zarfında, işbu Site Kullanım 
Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi kurallarına, Site’de yer alan tüm diğer yasal hükümlere, Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında yürürlükte bulunan yasal mevzuat hükümlerine, kamu düzeninden veya genel ahlak kurallarından 
doğan yükümlülüklerine aykırı hareket etmeyeceğini önceden kabul ve beyan etmiştir.  Site nezdindeki tüm 
eylemlerinden doğan idari, hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. 



2.5. Üye veya Kullanıcı, Site bütünlüğüne zarar vermeyeceğini, sahte üyelik oluşturmayacağını, yalnızca 
kendisine ait hesabı kullanacağını, Site’de sunulan hizmetleri suistimal etmeyeceğini, Kişisel Verileri hukuka 
aykırı olarak eline geçirmeyeceğini, telif haklarına tecavüz etmeyeceğini, Site’yi amacı dışında ve/veya ticari çıkar 
sağlama amacıyla kullanmayacağını önceden kabul etmiştir. Bu ve benzeri yasal hükümlere aykırı fiiller sebebiyle 
doğacak zararlar, zararı meydana getirenin sorumluluğunda olup Doğan Trend bu zararlar sebebiyle koşulsuz 
şartsız sorumsuz olacağı gibi, bu işlemler nedeniyle oluşan her türlü zararını ve ticari/müşteri çevresindeki itibar 
kaybını Üye’den talep etme hakkına sahip olacaktır. 

2.6. Doğan Trend, dilediği zaman Site’ye üye olan kullanıcıların üyeliklerini inceleyebilir, askıya alabilir, 
dondurabilir veya iptal edebilir. Bu süreçlerin hiçbirisi, önceki işlemler ile ilgili Üye’nin sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz. 

2.7. Üye’lerin hesaplarından yapılan her işlem ilgili Üye’yi bağlar. 3.kişilerin Üye’nin hesabına erişerek yapacağı 
işlemler sebebiyle Doğan Trend’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Doğan Trend, yapılan işlemlerde 
kullanılan kimlik bilgilerini esas alır ve meydana gelecek zararları işlemin gerçekleştirildiği hesaba ait Üye’den 
talep eder. Üye’nin hesabına ait tüm bilgilerin güvenliği Üye’nin sorumluluğundadır. Bu hususları Üye önceden 
kabul etmiştir. 

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1. Üye, Doğan Trend tarafından kendisinden talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde iletmekle 
yükümlüdür. Üye, yapacağı tüm işlemlerde vereceği bilgilerin doğrulunu taahhüt eder. Yanlış verilen bilgilerden 
doğan tüm sorumluluk Üye’ye aittir. Gerçeğe aykırı verilen bilgilerden doğan zararlar hususunda Doğan Trend 
koşulsuz sorumsuzdur. 

3.2. Siteye üye olunması ile birlikte, Üye vermiş olduğu verilerin Sitede yer alan “Güvenlik ve Gizlilik Politikaları” 
kapsamında işlenebileceğini kabul eder. (Ayrıntılı bilgi için lütfen Site’nin en altında yer alan “Güvenlik ve Gizlilik” 
başlığını inceleyiniz) 

3.3. Üye, Site’de yer alan, Doğan Trend ve/veya 3.kişilere ait olan içeriklerin telif haklarına, patent ve marka 
haklarına, ismine, sırlarına veya mülkiyet haklarına tecavüz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3.4. Üye;  

3.4.1. Site üzerinden iftira, hakaret, tehdit edici beyanda bulunmayacağını; müstehcen, sakıncalı, saldırgan 
içerikler iletmeyeceğini;  

3.4.2. Ayrımcı, ırkçı, cinsiyetçi, küçük düşürücü, kişilik haklarına saldırır ifadelerde bulunmayacağını, 

3.4.3. Koşulları ihlal edebilecek herhangi bir içerik içeren başka herhangi bir web sitesine doğrudan veya dolaylı 
olarak erişim sağlanmasına sebep olmayacağını, 

Önceden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 

3.5. Üye, 

3.5.1. Doğan Trend’in Site üzerinden yayınladığı hiçbir veriyi kopyalamayacağını, yeniden dizayn etmeyeceğini, 
istismar etmeyeceğini, 

3.5.2. Tersine mühendislik yapmayacağını, 

3.5.3. Yorum ve puanlama sistemi ile bunlara benzer müşteri memnuniyetini sağlama amacıyla hizmete 
sunulmuş sistemleri suistimal ve sabote etmeyeceğini, 

3.5.4. Site üzerinden kullanıma sunulan yazılım veya donanım sistemine, veriye veya kişisel bilgiye zarar 
vermeyeceğini, müdahalede bulunmayacağını,  

3.5.5. Site’ye karşı siber müdahalede bulunmayacağını, virüs veya spam bulaştırmayacağını, yıkıcı, istismar edici 
veya sabote edici müdahaleler gerçekleştirmeyeceğini, 



3.5.6. Veri, sistem veya ağların bütünlüğünü zayıflatacak veya bu tür verilere, sistemlere veya ağlara yetkisiz 
erişim sağlamaya yönelik herhangi bir eylemde bulunmayacağını, 

Önceden kabul, beyan ve taahhüt eder.  

3.6. Üye 3.4. ve 3.5. maddelere aykırı hareket etmesi halinde idari, hukuki ve cezai sorumlulukları doğacağını 
kabul etmiştir. Üye’nin bu maddelere aykırı hareketleri nedeniyle Doğan Trend’e herhangi bir kusur ve sorumluluk 
atfedilemez. 

3.7. Doğan Trend, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Üye’nin işbu Sözleşmede düzenlenen hükümler veya 
yasal mevzuat kapsamında ihlalde bulunduğuna kanaat getirir ise, Üye’nin hesabını dondurabilir, askıya alabilir 
veya tamamen iptal edebilir. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde Doğan Trend’in tüm yasal hakları saklıdır. Üye, 
Doğan Trend tarafından üyeliğe dair bir yaptırım uygulanmasına karar verilirse herhangi bir hak veya alacak 
iddiasında bulunamaz.  

3.8. Doğan Trend, sipariş aldığı ürünleri taşıyıcıya teslim ettiği andan itibaren malın teslimatı ile ilgili hususlarda 
koşulsuz şartsız sorumsuzdur. Bu ve benzeri sebeplerle nedeniyle meydana gelecek zararlar nedeniyle Doğan 
Trend’e sorumluluk yüklenemeyeceğini taraflar önceden kabul etmiştir. 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

4.1 Doğan Trend, Site ve Site İçeriğindeki tüm veri, hak ve menfaatlerin yegane sahibi olup yasal lisans 
haklarının tamamı Doğan Trend’in mülkiyetindedir. Yasal lisans hakları, Site’de yer alan tüm içerikleri, ticari 
sırları, telif haklarını ve diğer mevzuat dahilinde korunan fikri mülkiyet haklarının bilcümle tamamını kapsar.  

4.2. Site içeriğinin tamamı, simgeler, logolar, başlıklar, işitsel ve görsel efektler, yani kısaca Site’de yer alan bütün 
her şey Doğan Trend’in tescilli ticari markasına aittir. Doğan Trend’in tüm marka hakları saklıdır ve izinsiz 
kullanılması idari, cezai ve hukuki sonuçlar doğuracaktır. Üye, Site içeriğiyle ilgili telif haklarına tecavüz niteliği 
taşıyan eylemlerde bulunmayacağını ve bulunursa önceden haber verilmeksizin sorumlu olacağını kabul eder. 

4.3. Site hizmetlerinin sağlanması adına Site’de 3.kişilere ait içerikler de olabilir (Kimlik doğrulama ve doğrulama 
hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmeti sağlayıcılar, veri güvenliği hizmeti sağlayıcıları vb. gibi). Bu tür bağımsız 
3.kişilerin herhangi bir ticari ünvanı, hizmet markası veya logosu izinsiz kullanılamaz. Bu eylemler sebebiyle 
meydana gelecek zararlar Doğan Trend’in sorumluluğunda olmadığı gibi bu eylemleri meydana getiren Üye veya 
Kullanıcı hakkında yasal yollara başvurulabilir. 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI (Ayrıntılı bilgi için lütfen Site’nin en altında yer alan “Kişisel Verilerin 
Korunması” başlığını inceleyiniz) 

5.1. Site’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikaları Site’de ayrıca yer almakta olup işbu madde ile Çerez 
Politikaları, Güvenlik ve Gizlilik Politikaları ve Kişisel Verilerin Korunması Politikaları tek bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. 

5.2. Doğan Trend, Üye’nin Site’den kullandığı hizmetlerden yararlanmasının sağlanması ve hizmet kalitesinin 
artırılması amacıyla yasal mevzuat hükümlerine uygun şekilde kişisel veri işleyecektir.  

5.3. Doğan Trend, Site’de yer alan “Güvenlik ve Gizlilik Politikaları”, “Kişisel Verilerin Korunması Politikaları” ile 
“Çerez (Cookie) Politikası” dahilinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere tüm yasal 
sorumlulukları yerine getirerek kişisel veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.  

5.4. Üye, dilediği zaman Doğan Trend’e işlenmekte olan kişisel verileri ile ilgili başvuruda bulunabilir. Doğan 
Trend, bu başvuruların tamamına yasal sorumlulukları dahilinde cevap vermekle yükümlüdür. 

6. TEBLİGAT ADRESLERİ 

6.1. Doğan Trend’e yapılacak tüm bildirim ve iletilecek tüm talepler, Doğan Trend’in şu adresine şu yollarla 
iletilebilir; 



1) Koşuyolu, Alidede Sk. No:7, 34718 Kadıköy/İstanbul adresine doğrudan veya posta yolu ile, 
2) 0850 26 687 63  No’lu telefon numarası ile, 
3) info@vespastoreturkey.com.tr adresine gönderilecek e-mail ile, 

Yukarıda yazılı yollar haricinde Doğan Trend’e yapılacak bildirimler geçerli olmayacak olup yanlış adrese 
yapılacak bildirimlerden doğacak zararlardan Doğan Trend sorumlu değildir. 

6.2. Üye tarafından bildirilen açık adres, e-posta adresi ve telefon numarası; bu Sözleşme ile ilgili olarak 
yapılacak bildirimler için yasal iletişim adresi olarak kabul edilir.  

6.3. Doğan Trend’in Site üzerinden yayınlayacağı toplu bildiriler, yayınlanmasının ardından Site’ye erişim 
sağlayan Kullanıcı ve Üye’lerce okunmuş ve anlaşılmış kabul edilir.  

7. SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK 

7.1. Üye veya Kullanıcı’nin işbu sözleşme hükümlerinde ve Site’de yer alan bilcümle tüm politikalara dair 
değişiklikte bulunma veya bulunulmasını talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu şekilde yapılacak tüm 
değişiklikler hükümsüzdür. 

8. MÜCBİR SEBEPLER 

8.1. Doğan Trend, Site aracılığıyla sunulan içerik veya hizmetleri doğrudan veya dolaylı olarak, doğa olayları (sel, 
deprem, hortum, dolu vb.), makul kontrol dışında gerçekleşecek nedenlerden kaynaklanan herhangi bir nedenle 
(Ayaklanma, savaş hali, grev, salgın hastalık, istila vb), internet erişiminin kısıtlanması veya tamamen ortadan 
kalkması ile bunlarla sınırlı olmamak üzere bilcümle mücbir sebepten dolayı sağlayamaz ise koşulsuz şartsız 
sorumsuz olacaktır. Bu husus taraflarca önceden kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.  

8.2. Mücbir sebep halinin 1 ay süre ile ortadan kalkmaması halinde Doğan Trend almış olduğu siparişleri iptal ve 
Site hizmetlerinde değişikliğe gitme hakkına sahiptir. Bu husus, Üye tarafından önceden kabul edilmiştir. 

9. SÖZLEŞME'NİN SONA ERMESİ 

9.1. Doğan Trend, işbu Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Doğan Trend’in tek taraflı 
feshi sebebiyle taraflar herhangi bir talepte bulunamazlar.  

9.2 Üye ve Kullanıcı, Site’ye olan üyeliğin sona ermesi ile birlikte ve ayrıca Site’ye erişim sağlamayarak işbu 
Sözleşme’yi tek taraflı feshetmiş olacaktır. 

9.3. Sözleşmenin feshi, daha önceden doğmuş olan hak ve yükümlülükleri etkilemez. Taraflar, Sözleşmeden 
önce doğmuş tüm yükümlülüklerini yerine getireceklerini önceden kabul ve beyan ederler.  
 
9.4. Doğan Trend, Site kullanım koşulları ve işbu Sözleşmeye aykırı hareketlerini tespit ettiği Üye’nin hesabını 
askıya alma/dondurma ve tamamen iptal etme hakkına sahiptir. Bu halde Üye meydana getirdiği zararları 
koşulsuz ve önceden haber verilmeksizin tazmin edeceğini kabul ve garanti eder. 


