
EAGLE BURGMAN WEBSHOP KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR 

İşbu metin EAGLE BURGMANN ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZLIK SANAYİ VE 
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Aydınlı-Kosb Mah. Tuzla Kimya Sanayicileri Osb Tuna 
Cd. No:8 Tuzla/ İSTANBUL) (“Eagle Webshop”) tarafından 
https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr internet sitesi kullanıcılarına site içi kullanım 
şartları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

2. TANIMLAR ve KISALTMALAR: 

2.1. Bussiness-to-Bussiness (B2B): İşletmeler ya da tacirler arasında 
gerçekleşen, taraflardan hiçbirinin tüketici olmadığı işlemleri ifade eder. 

2.2. Eagle Webshop: EAGLE BURGMANN ENDÜSTRİYEL SIZDIRMAZLIK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ni ifade edecektir. 

2.3. ETDHK:  6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun  

2.4. Kullanıcı: İşbu üyelik sözleşmesi ile Eagle Webshop sitesine kayıt olan ve 
sitenin işleyişi içinde çeşitli  faaliyetlerde bulunan kişileri ifade eder. 

2.5. Site: https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr internet sitesini ifade eder 

2.6. Tacir: TTK 14. maddesi uyarınca kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği 
nedeniyle yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı 
kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya 
resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir 
ticari işletmeyi işleten kişi de tacir kabul edilir. 

2.7. TTK : 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 

2.8. Ürün: Site içinde kullanıcılar için satışa sunulmuş malları ifade eder. 

3. AMAÇ VE KAPSAM 

3.1. İşbu metin https://onlineshop.eagleburgmann.com/tr adresli (“Eagle 
Webshop”)   web sitesi üzerinden müşterilerinin kullanıcı olarak kayıt olduktan 
sonra, web sitesinde yer alan ve ürün özellikleri belirtilen malların siparişine 
imkan sağlamak içn kurulmuş bir platformdur.  

3.2. Eagle Webshop üzerinden tüketicilere hizmet verilmemekte olup ve yalnızca 
tacirler arası (B2B) satış yapılmaktadır. Bu kapsamda, kullanıcılar 
bakımından, Tüketici Mevzuatı hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı söz 
konusu olmadığından belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta 
cayma hakkı olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkını haiz değildir. 

3.3. Yukarıda açıklanan nedenlerle siteye kullanıcı olarak kaydolduğunuzda işbu 
“Kullanıcı Sözleşmesi”ni ve Eagle Webshop ile alışverişlerinizde tacir sıfatına 
sahip olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. Eagle Webshop üzerinden 
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yapılan satış ve diğer işlemler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), 6563 
Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETDHK”)  ve diğer 
tüm ilgili mevzuat uyarınca tacirler arasında gerçekleşen ticari işlemler olarak 
kabul edilecek ve tacirlere ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bu nedenle kendi 
haklarınızı güvence altına almak adına Eğer tacir değilseniz lütfen Eagle 
Webshop sitesine  kullanıcı olarak kayıt olmayınız. 

3.4. Sadece tacir olduğunu beyan eden kişilerin üyeliği Eagle Webshop 
tarafından onaylanacaktır. 

3.5. Eagle Webshop üzerinden Elektronik olarak sipariş verme hizmeti sunmakta 
ancak  bu site üzerinden ödeme hizmeti sunulmamaktadır. Kayıtlı kullanıcı 
olarak giriş yaptıktan sonra istediğiniz ürünü sepete ekleyerek siparişinizi 
tamamladığınızda, sipariş onay için öncelikle Eagle Webshop’a iletilmektedir. 
Siparişiniz  Eagle Webshop tarafından onaylandığı takdirde izleyen adımlarda 
Eagle Webshop tarafından tarafınıza ödeme ve teslimat bilgileri iletilir.  

3.6. Eagle Webshop siparişin onayının ardından faturalandırma aşamasında ürün 
ile ilgili kur değişikliği, ek giderler ve masraflar nedeniyle fiyat değişikliği yapma 
hakkını saklı tutar.  

3.7. Eagle Webshop üzerinden alışveriş yapabilmek için kullanıcı olarak kayıt 
yapılması gerekmektedir. Kayıt olmadan sipariş verilmesi mümkün 
değildir. 

3.8. Siteye kayıt olmak için ekranında gereken bilgileri doldurduktan ve kullanıcı adı 
ve şifrenizi belirledikten sonra “Kayıt Ol” butonuna tıklayarak işlemlerinizi 
tamamlayabilirsiniz. 

4. TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. Kullanıcı, üyelik işlemlerinde Eagle Webshop’un hizmet sunabilmesi ve 
kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için doğru, eksiksiz ve 
güncel kayıt bilgilerini verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder. 

4.2. Kullanıcı, Eagle Webshop’ın kullanımına ilişkin olan kullanıcı adını ve şifreyi 
üçüncü kişilere vermeyeceğini, hesabını hiçbir koşulda üçüncü kişilere 
kullandırılmayacağını; bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü 
kişiler veya yetkili merciler tarafından Eagle Webshop’a karşı ileri sürülebilecek 
tüm iddia ve taleplere karşı, Eagle Webshop’ın söz konusu izinsiz kullanımdan 
kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı olduğunu kabul ve 
taahhüt eder. 

4.3. Kullanıcı; Eagle Webshop’ın kullanımında yürürlükteki mevzuat hükümlerine 
uygun davranacağını, Eagle Webshop’ı kamu düzenini bozucu, genel ahlaka 
aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, 
başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağını, 
başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, 
virüs, truva atı,vb.) ve işlemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi 



takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran 
kullanıcıyı bağlayacaktır. 

4.4. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal 
eden Kullanıcı, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu 
olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Eagle Webshop’ın bu sözleşme 
ihlallerinden kaynaklanan zararlarını tazmin hakkı saklıdır. 

4.5. Eagle Webshop, üyenin sözleşme konusu hizmetleri askıya alma, değişiklik 
yapma ve durdurma hakkına sahiptir. 

4.6. Eagle Webshop, herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu olmaksızın 
Kullanıcı’nın üyeliğini sona erdirme veya iptal etme ve/veya siteye girişini tek 
taraflı olarak engelleme hakkını haizdir 

4.7. Eagle WebShop virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan konusunda mevcut 
imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır. Bunun yanında yine de kullanıcı 
güvenliğinin sağlanması için kullanıcının kendisine, kendi virüs koruma 
sistemini tedarik ederek veya başka şekillerde gerekli korunmayı sağlaması 
gerekmektedir. 

4.8. Eagle WebShop, site içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan 
herhangi bir hizmeti değiştirme, sona erdirme veya sitede kullanıcı olarak kayıtlı 
Üyeleri, bilgileri ve/veya verilerini silme hakkını saklı tutar. 

4.9. Eagle WebShop, Kullanıcı Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön 
ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, 
güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten 
kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade 
edecektir. 

4.10. İşbu sitede kullanıcı hesapları altında sunulan fiyat teklif ve bilgiler yalnızca ilgili 
kullanıcıya özel olup 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. 

5. YETKİ VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

5.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan ihtilaflar bakımından İstanbul Anadolu 
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

5.2. Taraflar, Eagle WebShop’a ait tüm dijital kayıtlar, log ve bilgisayar kayıtlarının 
tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil 
sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler. 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

6.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma 
Metni’nin,  Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, 
Kişisel Verileri İmha Politikası ve Çerez Politikası’nın eki ve ayrılmaz bir 
parçasıdır. Taraflar, Kullanıcı  tarafından sağlanacak kişisel verilere ilişkin 



olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’nin geçerli 
olacağı hususunda mutabıktır.  

7.   YÜRÜRLÜK VE SÜRE 

7.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından çevrimiçi (online) olarak 
onaylanma tarihinde, tüm maddeleri okunarak ve kabul edilerek yürürlüğe 
girmiş olup Kullanıcının üyeliğini iptal etmesi veya Eagle Webshop tarafından 
üyeliğin iptal edilmesi veyahut da Eagle Webshop’ın faaliyetlerine son vermesi 
tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 


