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İMZAKAMPANYAM PLATFORMU 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ  

31 AĞUSTOS 2021 

1. GİRİŞ 

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); (“İmzakampanyam”) tarafından 

www.imzakampanyam.com alan adlı internet sitesi (“İmzakampanyam Platformu”) 

üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, İmzakampanyam Platformu’nun aşağıda tanımlanacak 

olan Ziyaretçi, Destekçi, Üye ve Kampanya Sahibi (birlikte “Kullanıcı” olarak anılabilecektir.) 

sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir. 

1.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın İmzakampanyam Platformu’nu ziyaret etme, burada yer alan 

kampanyaları imzalama veya İmzakampanyam Platformu'nda kampanya oluşturma amacıyla 

üyeliğini gerçekleştirmek istediği andan itibaren tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. 

Kullanıcı’nın İmzakampanyam Platformu’nu kullanma amacına göre kazanacağı Ziyaretçi, 

Destekçi, Üye veya Kampanya Sahibi sıfatları doğrultusunda işbu Sözleşme’de tabi olacağı 

hükümler değişiklik gösterebilecektir. 

 

2. TANIMLAR  

2.1. İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları 

şekilde anlaşılmalıdır: 

Cihaz 

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını 

çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve 

konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair 

elektronik cihaz anlamına gelecektir. 

Destekçi 

İmza formu’nun doldurularak İmza Kampanya’sını imzalayan kişi 

anlamına gelecektir.  

Görüntüleme sayısı  

İmza Kampanyası’nın ziyaretçi tarafından kaç defa görüntülendiği 

anlamına gelecektir.  

Hedef 

İmza Kampanyası’nın ulaşmayı hedeflediği imza sayısı anlamına 

gelecektir.  

İmza 

İmza formu’nun doldurularak İmzakampanyam Platformu’na iletmesi 

anlamına gelecektir.   
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İmza Kampanyası 

İmzakampanyası Platformu aracılığı ile çeşitli konularda farkındalık 

yaratma, fikir beyan etme ve destek toplama amacıyla oluşturulan 

imza kampanyaları anlamına gelecektir. 

İmzakampanyam 

Platformu 

Kampanya Sahibinin çevre, ekonomi, insan hakları, sağlık, siyaset, 

belediyeler, haberleşme, eğlence, eğitim, hayvan hakları, kamu 

kurumları, sanat, spor, özel sektör, medya, kişisel vb. gibi farklı 

kategorilerde imza kampanyası oluşturarak farkındalık yaratabildiği, 

bu kampanyaları çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşabildiği; 

Destekçi’lerin ise farklı kategorilerde oluşturulmuş imza 

kampanyalarını imzalayarak bu konulardaki desteğini gösterebildiği 

platform anlamına gelecektir. 

İnternet Kanunu 

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve 

Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun anlamına gelecektir. 

Kampanya Sahibi 

İmzakampanyam Platformu’nda imza kampanyası oluşturulması 

amacıyla üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra İmzakampanyam 

Platformu’nda İmza Kampanyası düzenleyen gerçek veya tüzel 

kişiler kişi anlamına gelecektir. 

Kullanıcı 

İmzakampanyam Platformu’nu Ziyaretçi, Destekçi, Üye ve 

Kampanya Sahibi sıfatlarıyla kullanan kişilerin tamamı anlamına 

gelecektir. 

Platform Destek Bedeli  

Kullanıcı’nın İmzakampanyam Platformu’nun yazılım, tanıtım ve 

yönetim masraflarının karşılanmasında kullanılması amacıyla hizmet 

alınan internet sitesi aracılığıyla ödediği bedel anlamına gelecektir. 

Platform Destekçisi 

Platform Destek Bedelini ödeyen kişi veya kurum anlamına 

gelecektir.  

Profil  

Kampanya Sahibi’nin üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından 

görünür hale gelecek olan profil fotoğrafı, üye adı ve soyadı, e-mail 

adresi, geçmiş imza kampanyaları ile imzalanan kampanyaların yer 

aldığı bölüm anlamına gelecektir. 

Sosyal Medya 

Platformları 

Kullanıcı’ların İmza Kampanyalarını paylaşabileceği Facebook, 

Twitter, WhatsApp vb. sosyal medya platformları anlamına 

gelecektir.   

Sözleşme 

İster basılı halde ister İmzakampanyam Platformu’nda elektronik 

formatta yayımlanmış olsun, işbu Kullanıcı Sözleşmesi anlamına 

gelecektir. 
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TCK 
5137 Sayılı Türk Ceza Kanunu anlamına gelecektir. 

Üye 

İmzakampanyam Platformu’nda İmza Kampanyası oluşturabilmek ve 

mevcut İmza Kampanyalarına yorum yapabilmek amacıyla üyelik 

işlemlerinin tamamlayan kişi anlamına gelecektir.  

Yer Sağlayıcı 

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran 

sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına 

gelecektir. 

Ziyaretçi 

İmzakampanyam Platformu’nda dolaşım gerçekleştirerek imza 

kampanyalarını görüntüleyebilen, İmza Kampanyaları’nı 

imzalayabilen, sosyal medya hesaplarında İmza Kampanyaları’nı 

paylaşabilen kişiler anlamına gelecektir. 

 

3. GENEL ŞARTLAR 

3.1. İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Kullanıcı için geçerli olup 

İmzakampanyam Platformu’na Ziyaretçi, Üye, Kampanya Sahibi veya Destekçi tüm kişiler farklı 

şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır. 

3.2. İmzakampanyam Platformu’nda İmza Kampanyası oluşturmak isteyen tüzel kişi sıfatını haiz 

şirket adına temsilci sıfatıyla üye olunması halinde, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı 

olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve 

yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu ve tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına 

işlem yapma yetkisini haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde 

bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik 

nezdinde hüküm doğuracaktır. 

3.3. İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından İmzakampanyam Platformu’na erişilmesinden itibaren 

ve İmzakampanyam Platformu’nda kampanya imzalama işlemi gerçekleştirilmeden; Kampanya 

Sahibi tarafından İmzakampanyam Platformu’na üye olunmadan önce okunması 

gerekmektedir. 

3.4. Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Kullanıcı tarafından kabul 

edilmemesi halinde İmzakampanyam Platformu’nda işlem gerçekleştirilmemelidir. Kullanıcı’nın, 

İmzakampanyam Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları 

kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki 

işbu Sözleşme’de yazılı şartların; 

3.4.1. İmzakampanyam Platformu’nda dolaşımına devam eden Ziyaretçi, 

3.4.2. İmza Kampanyası imzalayan Destekçi, 

3.4.3. İmzakampanyam Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Üye, 

3.4.4. İmza Kampanyası oluşturan Kampanya Sahibi tarafından ve 

3.4.5. herhalde Kullanıcı tarafından “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, onaylıyorum” ibaresine ait 

kutucuğun işaretlenmesi yoluyla kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.  



imzakampanyam 
 

4 
 

3.5. İmzakampanyam Platformu, internet sitesinde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı 

tutar. İmzakampanyam Platformu’nda Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler 

ve değişiklikler işbu Sözleşme kapsamında olup, Kullanıcı tarafından İmzakampanyam 

Platformu’nun kullanımına ve/veya İmzakampanyam Platformu içerisinde yer alan imkânlardan 

yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin Kullanıcı tarafından zımni olarak 

kabul edildiği anlamına gelecektir. Kullanıcı aleyhine yapılacak olası değişiklikler için 

Kullanıcı’dan ayrıca onay alınacaktır.  

3.6. İmzakampanyam Platformu tarafından işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması 

halinde güncel Sözleşme İmzakampanyam Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile 

yayımlanacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile 

geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.  

3.7. Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, İmzakampanyam 

Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Üye veya Kampanya 

Sahibi tarafından kabul edilmemesi halinde İmzakampanyam Platformu’nda bulunan hesabın 

kullanımı derhal sonlandırılmalıdır. 

 

4. İMZAKAMPANYAM PLATFORMU 

4.1. İmzakampanyam Platformu; kişilerin çevre, ekonomi, insan hakları, sağlık, siyaset, belediyeler, 

haberleşme, eğlence, eğitim, hayvan hakları, kamu kurumları, sanat, spor, özel sektör, medya, 

kişisel vb. gibi farklı kategorilerde imza kampanyası oluşturarak farkındalık yaratabildiği, ve 

mevcut kampanyaları çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşabildiği bir platformdur. Bu 

bağlamda İmzakampanyam Platformu, hiçbir İmza Kampanyası tarafından temsil edilmemekle 

birlikte, Kampanya Sahibi ile Destekçi arasındaki ilişkinin tarafı, kefili ya da garantörü değildir.  

4.2. İmzakampanyam Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı İmzakampanyam 

Platformu’nun değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi, Üye, Kampanya Sahibi veya için 

farklılık göstermektedir. 

4.3. Ziyaretçi, imza formunda yer alan aşağıdaki bilgileri İmzakampanyam Platformu’na ileterek 

Destekçi sıfatını kazanacaktır.  

4.3.1. Adı, 

4.3.2. soyadı,  

4.3.3. elektronik posta adresi 

4.4. Ziyaretçi ve Destekçi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İmzakampanyam Platformu’nda;  

4.4.1. Dolaşım sağlayabilmekte,  

4.4.2. İmza Kampanyalarını kategorilerine göre seçerek inceleyebilmekte, 

4.4.3. İmza Kampanyaları’nı ve İmza Kampanyası’na ait detayları ve kampanyaya yapılan 

yorumları görüntüleyebilmekte,  

4.4.4. İmza Kampanyalarını imzalayabilmekte ve hangi tarih ve saatte imzaladığı bilgisini 

görebilmekte,  

4.4.5. İmza Kampanyalarını çeşitli Sosyal Medya Platformları’nda paylaşabilmektedir.  
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4.5. Ziyaretçi, Üyelik işlemlerini gerçekleştirmesi halinde Üye sıfatını; üyelik işlemlerinin 

tamamlanmasının ardından İmza Kampanyası oluşturması halinde ise Kampanya Sahibi sıfatını 

kazanacaktır.  

4.6. Üye veya Kampanya Sahibi, Cihaz vasıtasıyla eriştiği İmzakampanyam Platformu’nda; 

4.6.1. Ziyaretçi’nin gerçekleştirebildiği tüm işlemleri gerçekleştirebilmekte, 

4.6.2. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesabına giriş yaparak profilini 

kişiselleştirebilmekte, 

4.6.3. İmza Kampanyalarına yorum yapabilmekte, 

4.6.4. İmza kampanyası resim veya video eklentileri ile düzenleyerek oluşturabilmektedir. 

5. ZİYARETÇİ VE DESTEKÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

5.1. Ziyaretçi, İmzakampanyam Platformu’na erişerek, kategorilerine göre çeşitli Kampanyaları ve 

bunlara ait detayları görüntüleme, Sosyal Medya Platformları’nda paylaşma ve bu İmza 

Kampayaları’nı imzalama hakkına sahiptir. 

5.2. Ziyaretçi İmzakampanyam Platformu’na üye olmaksızın İmza Kampayaları’nı imzalayabilir. 

Ziyaretçi, İmza Kampanyası’nı imzaladığı anda Destekçi sıfatını haiz olacaktır.  

5.3. Ziyaretçi, İmzakampanyam Platformu’nda yer alan İmza Kampayaları’na katılımı konusunda 

tamamen özgür iradesi ile karar verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

5.4. Ziyaretçi, İmzakampanyam Platformu’na üye olarak Kampanyalara yorum yapma ve İmza 

Kampanyası oluşturma hakkına sahip olur. Ziyaretçi, İmzakampanyam Platformu’na işbu 

Sözleşme’de şartları belirtilen şekilde üye olmasının ardından işbu Sözleşme’nin Üye’ye ilişkin 

hükümlerine, Üye olduktan sonra İmza Kampanyası Oluşturması halinde ise Kampanya 

Sahibi’ne ilişkin hükümlerine tabi olacaktır.  

 

6. ÜYELİK  

6.1. Ziyaretçi, İmza Kampanyası oluşturabilmek için İmzakampanyam Platformu’na üye olmalıdır. 

6.2. Ziyaretçi, aşağıdaki üyelik işlemlerinin tamamlanmasının ardından Üye sıfatını kazanır. 

Ziyaretçi, İmzakampanyam Platformu’ndaki üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri 

İmzakampanyam Platformu’na iletmekle yükümlüdür; 

6.2.1. ad, 

6.2.2. soyadı,  

6.2.3. tüzel kişi olunması halinde temsil edilen kurum adı 

6.2.4. elektronik posta adresi 

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır) 

6.3. İmzakampanyam Platformu içerisinde İmza Kampanyası oluşturulabilmek için gereken üyelik; 

Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni İmzakampanyam Platformu’nda yer alan üyelik formuna girmesi 

ve profili için bir şifre oluşturması ile kurulur.  

6.4. Ziyaretçi, üyeliğini kendisine sunulan sosyal medya hesaplarından birini eşleyerek anılan 

verilerin buradan sağlanmasıyla da kurabilir ve işbu Sözleşme’de yer alan hizmetlerden 

yararlanabilir. Üyeliğin kurulabileceği sosyal medya hesaplarının İmzakampanyam Platformu’na 
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eklenmesi ve İmzakampanyam Platformu’ndan çıkarılması İmzakampanyam Platformu’nun 

inisiyatifindedir. 

6.5. Üye veya Kampanya Oluşturan İmzakampanyam Platformu’nun yazılı onayı olmaksızın işbu 

Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, profilini kısmen veya 

tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin 

kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları 

veya uğrayabilecekleri zararlardan İmzakampanyam Platformu doğrudan ve/veya dolaylı olarak 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye’nin veya Kampanya Sahibi’nin üyeliğini başkasına 

kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde üyeliği iptal edilir.  

6.6. İmzakampanyam Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair 

nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde İmzakampanyam 

Platformu, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği silmeye yetkilidir. 

 

7. KULLANICI’NIN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

7.1. Kullanıcı, 13 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7.2. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı; İmzakampanyam Platformu ve/veya başkaca üçüncü 

kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet 

haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, İmzakampanyam Platformu 

dâhilindeki metinleri, video klipleri, resimleri, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru 

çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan 

ve taahhüt eder. 

7.3. Kullanıcı, İmzakampanyam Platformu’a ait veya İmzakampanyam Platformu ile 

ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine 

veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme 

yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.4. Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya 

engelleyici kodu aktarma dâhil; İmzakampanyam Platformu sunucularını veya İmzakampanyam 

Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; İmzakampanyam 

Platformu’nun diğer kullanıcıların Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi 

bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; 

İmzakampanyam Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, 

müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 

İmzakampanyam Platformu‘nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir 

girişimde bulunamaz. 

7.5. Kullanıcı, Platform Destek bedeli’ni ödemek suretiyle Platform Destekçisi olabilir. Belirtmek 

gerekir ki Platform Destekçisi’ne ait banka/kredi kartı bilgileri, hizmet alınan internet sitesi 

tarafından saklanmakta olup İmzakampanyam Platformu tarafından kullanılmamaktadır. 

İmzakampanyam Platformu bu işlem sırasında ve sonrasında oluşacak uyuşmazlıkların tarafı 

olmayacaktır.  

7.6. İşbu Sözleşme; 
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7.6.1. Ziyaretçi tarafından İmzakampanyam Platformu’na erişim durdurularak her zaman, 

7.6.2. Üye veya Kampanya Sahibi tarafından üyeliğin kullanımı durdurularak her zaman sona 

erdirilebilecektir. 

 

8. ÜYE VE KAMPANYA SAHİBİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

8.1. Üye ve Kampanya Sahibi, üyelik formu kapsamında vermiş olduğu bilgilerin güncel, doğru ve 

eksiksiz olmasından münhasıran kendisi sorumlu olacak olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya 

yanlış olması sebebiyle İmzakampanyam Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara 

uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde İmzakampanyam 

Platformu’ndan herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

8.2. Kampanya Sahibi, imza kampanyasının adının veya kampanya metninin yayınlandıktan sonra 

değiştirilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

8.3. Üye ve Kampanya Sahibi, fikir beyan etme veya geri bildirimde bulunmak amacıyla herkese 

görünür şekilde yayımlanmak kaydıyla her bir Kampanya’nın ilgili sayfasında yorum yapabilir. 

Belirtmek gerekir ki yapılan yorumların İmzakampanyam Platformu içerisinde yayımlanması ve 

İmzakampanyam Platformu tarafından kaldırılması İmzakampanyam Platformu’nun 

inisiyatifindedir. 

8.4. Kampanya Sahibi, diğer Üye veya Kampanya Sahibi tarafından yapılan ve İmzakampanyam 

Platformu üzerinde alenileştirilen olumsuz değerlendirme ve yorumlar sebebiyle zarara 

uğraması veya zarar tehlikesi ile karşılaşması halinde İmzakampanyam Platformu’ndan 

herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

8.5. Kampanya Sahibi;  

8.5.1. İmzakampanyam Platformu’nun hiçbir şekilde siyasi oluşum, örgüt, grup, organizasyon 

teşkil etmediğini,  

8.5.2. TCK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na aykırı Kampanya 

düzenlemeyeceğini, 

8.5.3. İmza Kampanyası’nda ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, 

hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve 

yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermeyeceğini,  

8.5.4. İmza Kampanyası’na kişi, topluluk, kurumları küçük düşürücü, aşağılayıcı, karalayıcı 

imza kampanya içeriği eklemeyeceğini,  

8.5.5. İmza Kampanyası’na hiçbir şekilde hakaret, küfür, saldırı, şiddet, müstehcen içerik, 

ırkçılık, bölücülük, irticai faaliyet unsurlarına sahip içerikler eklemeyeceğini,  

8.5.6. anlamsız ve amaçsız imza kampanyaları düzenlemeyeceğini,  

8.5.7. suça teşvik eden veya provokasyon içeren imza kampanyaları düzenlemeyeceğini kabul, 

beyan ve taahhüt eder. 

8.6. Üye;  

8.6.1. İmzakampanyam Platformu’nun hiçbir şekilde siyasi oluşum, örgüt, grup, organizasyon 

teşkil etmediğini,  

8.6.2. TCK başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na aykırı yorum yapmayacağını, 
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8.6.3. İmza Kampanyası’na ilişkin sayfalarda yapacağı yorumlarında ırk, din, cinsiyet, cinsel 

tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik 

hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer 

vermeyeceğini,  

8.6.4. kişi, topluluk, kurumları küçük düşürücü, aşağılayıcı, karalayıcı yorum eklemeyeceğini,  

8.6.5. hiçbir şekilde hakaret, küfür, saldırı, şiddet, müstehcen içerik, ırkçılık, bölücülük, irticai 

faaliyet unsurlarına sahip yorumlar eklemeyeceğini, 

8.6.6. suça teşvik eden veya provokasyon içeren yorumlarda bulunmayacağını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

8.7. Kampanya Sahibi ve Üye; yukarıda belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde 

diğer Üye, Kampanya Sahibi veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan kendileri sorumlu olup, 

İmzakampanyam Platformu’nun diğer Üye, Kampanya Sahibi veya 3. kişilerin uğramış olduğu 

zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

8.8. Kampanya Sahibi ve Üye, İmza Kampanyası içeriklerinin, yüklenen resim ve videolar ile yapmış 

oldukları yorumların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 3. kişilerin fikri 

mülkiyet hakkı dahil olmak üzere şahıs veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil etmediğini 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 3. kişilerin fikri mülkiyet, şahıs veya malvarlığı haklarının 

Kampanya Sahibi veya Üye tarafından ihlal edilmesi halinde, 3. kişilerin uğramış olduğu 

zararlardan İmzakampanyam Platformu hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İmzakampanyam 

Platformu, kendisine yöneltilen herhangi bir tazminat talebini ödemek zorunda kalması halinde, 

ödemiş olduğu bedeli Kampanya Sahibi’ne rucü etme hakkına sahiptir.   

8.9. Kampanya Sahibi ve Üye, İmzakampanyam Platformu’nun yukarıda sayılanlar ve bunlarla sınırlı 

olmamak kaydıyla herhangi bir nedenle İmza Kampanyasını ve yorumu yayından kaldırma 

hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

9. İMZAKAMPANYAM PLATFORMU’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

9.1. İmzakampanyam Platformu, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu Yer Sağlayıcısına ilişkin 

yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder. 

9.2. İmzakampanyam Platformu, Yer Sağlayıcısı sıfatını haiz olup, İnternet Kanunu uyarınca İmza 

Kampanyaları ve yapılan yorumları denetlemekle yükümlü değildir. Bununla birlikte 

İmzakampanyam; re’sen veya şikâyet üzerine söz konusu İmza Kampanyalarının ve yapılan 

yorumların işbu Sözleşme’nin 8.4 ve 8.5. maddelerindeki yükümlülüklere uygunluğunu 

değerlendirme ve gerektiğinde kaldırmaya yetkilidir. 

9.3. İmzakampanyam Platformu, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine 

getireceğini kabul eder. 

9.4. İmzakampanyam Platformu, İmzakampanyam Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin 

zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların 

doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni 

gösterecek olup, İmzakampanyam Platformu’nun bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir 
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taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte İmzakampanyam Platformu’nun 7 gün 24 saat açık 

olmasını da taahhüt etmemektedir. 

9.5. İmzakampanyam Platformu,  

9.5.1. herhangi bir zamanda İmzakampanyam Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya 

alma, 

9.5.2. İmzakampanyam Platformu‘nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler 

gerçekleştirme, 

9.5.3. İmzakampanyam Platformu kullanımını tamamen durdurma, 

9.5.4. İmzakampanyam Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, 

profil bilgilerini, kişiselleştirme yöntemlerini, İmza Kampanyası kategorilerini ve 

İmzakampanyam Platformu’na dair sair hususları değiştirme, 

9.5.5. İmzakampanyam Platformu’nda ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale 

dönüştürme, 

9.5.6. hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleme veya bunları ücretsiz hale 

getirme, 

9.5.7. üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürme,  

9.5.8. İmzakampanyam Platformu üzerinde ek hizmetler sunma, mevcut hizmetleri kısmen veya 

tamamen kaldırma, 

9.5.9. İmzakampanyam Platformu üzerinde site içi herhangi bir yerde reklam yayınlama hakkına 

sahiptir.  

9.6. İmzakampanyam Platformu, ücretsiz kullanılan servislerin ücretli hale getirilerek Kullanıcı’nın 

kullanımına sunulması halinde önceden Kullanıcı’dan bu hususta bir izin alacağını kabul, beyan 

ve taahhüt eder.   

9.7. İmzakampanyam Platformu, İmzakampanyam Platformu’nun amacı ve niteliğine aykırı düşecek 

şekilde üyelik başvurusu yapanların üyelik başvurusunu reddetme hakkını saklı tutar. 

9.8. İmzakampanyam Platformu, Kampanya Sahibi veya Üye’nin Kampanya oluştururken veya 

yorum yaparen 3. kişilerin şahıs, malvarlığı veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 

kapsamındaki haklarına uygun hareket ettiğini taahhüt etmemekle birlikte, İmzakampanyam 

Platformu ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek 

şekilde işlem yapan Kampanya Sahibi veya Üye’nin İmza Kampanyası ve yorumunu kaldırmaya 

ve gerektiği hallerde ilgili kişinin üyeliğini askıya almaya veya sonlandırmaya yetkilidir.  

9.9. Üye veya Kampanya Sahibi’nin kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı 

dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; İmzakampanyam Platformu, 

tek taraflı olarak Üye veya Kampanya Sahibi’nin İmzakampanyam Platformu’nun kullanımını 

durdurmaya, İmzakampanyam Platformu içerisindeki üyelik hesabını askıya almaya veya 

üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. İmzakampanyam Platformu, Üye veya Kampanya Sahibi’ne 

ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik 

paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri 
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üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma ve şikâyet konusuna ilişkin olarak 

Üye ve Kampanya Sahibi’ne bildirimde bulunma hakkına sahiptir.  

9.10. İmzakampanyam Platformu; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç 

ve yükümlülüklerini, Üye veya Kampanya Sahibi’ne bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, 

kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir. 

9.11. İmzakampanyam Platformu, emredici mevzuat hükümleri uyarınca, resmi makamlar tarafından 

usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama 

bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez. 

9.12. İmzakampanyam Platformu, 15.07.2015 Tarihli ve 29417 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Üye, Kampanya 

Sahibi veya Destekçi’ye ön onayları olmaksızın ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve 

kendilerine “ticari elektronik iletiyi ret hakkı” ile “verdiği onayı geri çekme hakkı” tanıyacağını 

taahhüt eder. İşbu taahhüt, Üye, Kampanya Sahibi veya Destekçi’nin İmzakampanyam 

Platformu ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla 

İmzakampanyam Platformu’na iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari 

elektronik ileti için onay gerekmeyecektir. 

10. SORUMSUZLUK 

10.1. İmzakampanyam Platformu, İmzakampanyam Platformu üzerinde yayınlanan İmza 

Kampanyaları’yla ilgili bilgi ve içeriklerin gerçeği yansıttığını veya hukuka uygun olduğunu hiçbir 

şekilde taahhüt etmemektedir. Dolayısı ile Destekçi, İmza Kampanyası’nı imzalamadan önce 

İmza Kampanyası’nda yer alan bilgi, veri ve diğer materyalin gerçeği yansıtıp yansıtmadığını 

veya yasadışı olup olmadığını kontrol etmekle yükümlü olup bu sebeple uğrayacağı veya 

sorumlu olacağı herhangi bir zarar sebebiyle İmzakampanyam Platformu’na karşı hiçbir şekilde 

bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.2. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen faaliyetler çerçevesinde İmzakampanyam 

Platformu, yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. İmzakampanyam Platformu, Yer Sağlayıcı 

sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz 

konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda İmzakampanyam 

Platformu’nun sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet 

Kanunu’na uygun gerekli aksiyonları almakla sınırlıdır. 

10.3. İmzakampanyam Platformu, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, 

İmzakampanyam Platformu’nun kullanımına ilişkin Üye, Kampanya Sahibi veya herhangi bir 

üçüncü şahsın, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarıyla bağlı 

değildir.  

10.4. İmzakampanyam Platformu, İmza Kampanyaları aracılığıyla 3. kişilerin uğrayacağı maddi veya 

manevi zarardan sorumlu olmayacağı gibi, İmza Kampanyaları aracılığıyla gerçekleşebilecek 

hak ihlallerinden de sorumlu tutulamayacaktır. Söz konusu hallerde tüm sorumluluk, ihlale 

neden olan Kampanya Sahibi veya Üye’ye ait olacaktır.  
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10.5. İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan 

işlemler İmzakampanyam Platformu’nun sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde 

yansıtılacaktır. 

10.6. Destek Bedeli’nin ödenmesi esnasında iletilmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması 

ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan 

İmzakampanyam Platformu sorumlu tutulmayacaktır. 

10.7. Ziyaretçi, Destekçi, Üye veya Kampanya Sahibi, kendilerine ait olmayan veya İmzakampanyam 

Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla İmzakampanyam Platformu’na 

erişim sağlamaları ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğramasına 

neden olmaları halinde oluşacak bütün zararlardan sorumlu olacaklardır.  

10.8. Kampanya Sahibi ile herhangi bir Üye arasında yorum yapılması yoluyla gerçekleşen ve 

Kampanya Sahibi’nin zarara uğramasına neden olan herhangi bir durumdan İmzakampanyam 

Platformu sorumlu tutulmayacaktır. 

10.9. İmzakampanyam Platformu; hukuka veya gerçeğe aykırı, yanlış ya da yanıltıcı ifadeler dâhil 

olmak üzere Üye tarafından yapılan yorumlardan ve bu yorumların sonuçlarından sorumlu 

tutulamayacaktır.  

10.10. İmzakampanyam Platformu, Üye veya Kampanya Sahipleri’nin alenileştirdiği bilgileri kendi 

belirlediği hizmet politikası ve dürüstlük kuralları çerçevesinde İmzakampanyam Platformu’un 

tanıtımı amacıyla İmzakampanyam Platformu’nda ve diğer medya ortamlarında yayımlama 

hakkına sahiptir. 

10.11. İmzakampanyam Platformu; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, 

epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri 

ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, 

sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, 

mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle 

Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden, 

geciktirmesinden sorumlu olmayacak olup; İmzakampanyam Platformu, mücbir sebepler 

ortadan kalkıncaya kadar İmzakampanyam Platformu’nda sunulan hizmetleri geçici olarak 

askıya alma/durdurma hakkını haizdir. 

 

11. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI 

11.1. İmzakampanyam Platformu tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan 

Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve 

İmzakampanyam Platformu üzerinden erişilebilecek olan İmzakampanyam Platformu 

Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Kullanıcı, 

İmzakampanyam Platformu’da dolaşım gerçekleştirmeden önce İmzakampanyam Platformu 

Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.  

11.2. İmzakampanyam Platformu, Kullanıcı’ya ait işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilerle 

KVKK’ya uygun olarak paylaşabilecektir. 
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11.3. Kullanıcı’nın İmzakampanyam Platformu’u ziyaret ettiği süre boyunca, “cookies” olarak da 

adlandırılan çerezler İmzakampanyam Platformu’nda yer alan Çerez Politikası’na tabidir. 

Kullanıcı kendisine İmzakampanyam Platformu üzerinden sunulan bu Çerez Politikası’nı 

okumakla yükümlüdür. 

 

12. BİLDİRİMLER 

12.1. İşbu Sözleşme uyarınca İmzakampanyam Platformu’na yapılacak olan bildirimler 

info@imzakampanyam.com üzerinden elektronik posta gönderilerek gerçekleştirilecektir. 

 

13. TEMLİK VE NAKİL 

13.1. İmzakampanyam Platformu, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya İmzakampanyam 

Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya 

yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Üye veya Kampanya Sahibi’ne 

bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir. 

 

14.  SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ 

14.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin 

geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin 

yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir. 

 

15. DELİL SÖZLEŞMESİ 

15.1. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar 

kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık 

mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, 

muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi 

niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

16.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ 

 

16.1. İşbu Sözleşme hakkında doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak 

olup, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

17.  FESİH 

 

17.1. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.  

17.2. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde İmzakampanyam Platform’nun kullanımı 

derhal durdurulmalıdır. 

17.3. İmzakampanyam Platformu, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda 

Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.  


