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ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 
 
1- TARAFLAR 
İşbu sözleşme Fenerbahçe Spor Kulübü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 
34725 Kızıltoprak, Kadıköy İstanbul adresinde mukim Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği 
(“Fenerbahçe”) ile https://www.fenerbahce.org web sitesine (“Site”) üye olan kişi (“Üye”) arasında 
akdedilmiştir. 
 
2- HİZMET 
Fenerbahçe, internet ortamında, mobil telefonlarda, akıllı TV sistemlerinde veya benzer platformlarda 
geliştirilebilen uygulamalardan [Sitenin hizmetleri açıklanmalıdır] ve buna ilişkin hizmetler sunar. 
 
3- ÜYELİK SİSTEMİ 
Fenerbahçe olarak [lütfen sitenin oluşturulma amacını belirtiniz] adına oluşturduğumuz Siteye, üyelik 
sayfasında verilen kayıt formu doldurularak, Üyenin işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan 
ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile üye olunabilir. 
 
[Bu kısımda üyelik sisteminden, e-posta, kullanıcı adı ve şifre vb hususlara ilişkin kurallardan 
bahsedilmelidir.] 
 
4- ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Üye, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından 
doğacak kendisinin ya da üçüncü kişilerin zararlarından dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 
bu hallerde Siteye üyeliğinin sona erebileceğini; Site sistemi üzerinde yapılan tüm işlemlerin kişisel 
kullanım amaçlı olduğunu; Site üzerinden yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu 
olduğunu; Fenerbahçe tarafından Site üzerinden verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkının 
Fenerbahçe’ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını; Fenerbahçe’nin 
sunduğu hizmetleri kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Site ortamına eklediği 
dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve oluşabilecek 
ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Fenerbahçe’nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde 
sorumlu tutulamayacağını, Fenerbahçe’nin bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta 
serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını 
düzeltme hakkı bulunduğunu; Fenerbahçe tarafından sağlanan hizmetlerde bazı hallerde 18 yaşından 
büyüklere ait içeriğin yer alabileceğini, bu içeriğin usule aykırı şekilde görüntülenmesi sebebiyle 
Fenerbahçe’nin sorumlu olmayacağını; Sitede sunulan hizmetlere Fenerbahçe tarafından belirlenen şekil 
dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş 
olduğu belli olanları kullanmamayı ve anılan kurallara uymadığı durumlarda Fenerbahçe’nin 
uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararı karşılamayı; Üye verilerinin Fenerbahçe’nin herhangi bir 
kusuru bulunmadan yetkisiz kişilerce okunmasından veya kullanılmasından dolayı gelebilecek 
zararlardan ötürü Fenerbahçe’yi sorumlu tutmayacağını; Üye paylaşımlarının üçüncü kişiler tarafından 
izinsiz şekilde kullanılmasından, paylaşılmasından veya yayınlanmasından dolayı gelebilecek 
zararlardan Fenerbahçe’yi sorumlu olmayacağını; tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı, politik mesajlar içeren, 3. kişilerin fikri veya sınai mülkiyet 
haklarını ihlal eder nitelikte [Üye adı, fotoğraf ve rumuz] kullanmamayı; mesaj veya yorum 
göndermemeyi; ortama eklenecek [kullanıcı adları, fotoğraflar, yazışmalar, konu başlıkları ve 
rumuzların] genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını; politik mesajlar içermemesini; ve 
söz konusu [ibareler, yazışmalar ve fotoğraflar] ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, 
temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve 
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temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda 
sayılan tüm mali hakların Fenerbahçe’ye devredildiğini; diğer Üyeleri taciz ve tehdit etmemeyi; diğer 
Üyelerin Siteyi kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamayı; Site veya ona bağlı olarak 
geliştirilen sistem ve uygulamalarda yer alan hizmetleri kötüye kullanmayacağını ve diğer Üyelerin 
haklarını ihlal eden nitelikte veya zarar veren hiçbir davranışta bulunmayacağını ve söz konusu kötüye 
kullanım neticesinde Fenerbahçe’nin veya ilgili Üyenin uğrayacağı tüm zararlardan sorumluluğun 
tamamen kendisine ait olduğunu ve böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde Fenerbahçe’nin bu 
Üyenin ilgili hizmetteki hesabını ya da hesabının [Üye adı, profil fotoğrafı] ve benzeri kısımlarını 
kapatma veya limitleme veya Site üyeliğini sona erdirme hakkının bulunduğunu; kişi veya kurumların 
isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler 
yayımlamamayı, basıp çoğaltmamayı, dağıtmamayı; reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet 
satmamayı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma veya zincir mektup 
faaliyetlerinde bulunmamayı; diğer Üyelerin bilgisayarındaki bilgilere veya yazılıma zarar verecek bilgi 
veya programlar göndermemeyi; Sitede sunulan hizmetleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt 
veya elde edilmiş malzemelerin tamamen Üyenin rızası dâhilinde olduğunu, kendi bilgisayarında 
yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, 
Site sisteminin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Fenerbahçe’den tazminat talep 
etmemeyi; Site üzerinden Fenerbahçe’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya 
portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya 
işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir 
türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, 
internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında 
Fenerbahçe’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını; Fenerbahçe’den izin almadan Fenerbahçe 
servislerini ticari veya reklam amacıyla kullanmamayı; Fenerbahçe’nin, dilediği zaman veya sürekli 
olarak tüm sistemi izleyebileceğini; kurallara aykırı davrandığı takdirde Fenerbahçe’nin gerekli 
müdahalelerde bulunma ve Üyeyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip 
olduğunu; Fenerbahçe’nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini; kanunlara göre iletilmesi 
yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi 
olmayan verileri paylaşmamayı; başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, yaymamayı, kötüye 
kullanmamayı; Site sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet 
sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, 
bunların kullanıcıların Sitede gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların 
ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu; hak ve yükümlülüklerini kısmen 
veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devretmeyeceğini; üyelikten ayrılması halinde Fenerbahçe’den 
herhangi bir hak talep etmeyeceğini ve Fenerbahçe ile kurulmuş olan işbu sözleşmeye uyacağını kabul, 
beyan ve taahhüt eder. 
 
[Verilecek hizmetin özelliği ve niteliğine göre yukarıdaki bulunan üyenin hak ve yükümlülükleri maddesi 
revize edilebilecektir.] 
 
5- FENERBAHÇE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Fenerbahçe, herhangi bir zamanda Sitenin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen 
durdurabilir. Sitenin kullanımının geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından 
dolayı Fenerbahçe’nin Üyelerine veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 
Fenerbahçe, Üyelerin yeni bir şifreye sahip olmalarını veya şifrelerini kullanmalarını münhasıran 
süresiz olarak engelleyebilecektir. Fenerbahçe, Site üzerinden verdiği hizmetlerin zamanında, güvenli 
ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, 
hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt 
etmemektedir. Fenerbahçe, kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, 
grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Fenerbahçe, tamamen kendi 
iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan üyelik başvurularını reddedebilir veya üyelik 
başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Fenerbahçe işbu sözleşmeye aykırılık, 
Üyelik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, 
üyelik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üyenin 
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gerçekleştirdiği işlemlerin Fenerbahçe için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk 
oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe 
dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman 
herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Üyenin üyeliğine son verebilir. Fenerbahçe, 
Sitede kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi 
bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri 
diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun Fenerbahçe’nin sorumluluğunu doğurabilecek 
herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek 
gerek maddi gerekse manevi zararlar Üyenin kendi sorumluluğundadır. Fenerbahçe, elektronik güvenlik 
konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme üçüncü kişiler tarafından elektronik 
ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı 
atacağını taahhüt eder. Üçüncü kişiler tarafından siber saldırı gerçekleşmesi sonucunda herhangi bir 
Üyeye dair bilgilerin çalınması, sistemden silinmesi veya değiştirilmesi halinde işbu hususu Fenerbahçe 
kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında bildirmeyi taahhüt eder. 
 
[Verilecek hizmetin özelliği ve niteliğine göre yukarıdaki bulunan Fenerbahçe’nin hak ve 
yükümlülükleri maddesi revize edilebilecektir.] 
 
6- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Fenerbahçe’nin kişisel veri işleme politikasına ilişkin bilgi ve açıklamalar üyeye Aydınlatma Metninde 
[link eklenmelidir] sunulmuştur. Üye, Fenerbahçe’nin kişisel verilerin korunması konusundaki politika 
ve prosedürleri hakkında bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder. 
 
Site sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, [saklanacak bilgiler listelenmelidir] vb. Fenerbahçe Gizlilik 
Politikası’na [link eklenmelidir] tabi olacak şekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. İşbu Sözleşmenin 
ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıkta Site sisteminde saklanan veriler ile kullanıcı kayıtları bağlayıcı 
ve kesin delil teşkil eder. 
 
7- SÖZLEŞMENİN AYRILABİLİRLİĞİ  
İşbu Sözleşmede aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe, Sözleşmenin herhangi bir ya da daha fazla 
hükmünün geçersizliği, işbu Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin veya herhangi bir bölümünün 
geçerliliğini etkilemeyecektir. 
 
8- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
Fenerbahçe, kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir 
zamanda Sitede ilan ederek değiştirebilir. Ancak sözleşme Üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez. 
 
9- FESİH 
Taraflar işbu Sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında 
tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez. 
 
10- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
İşbu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır. 
Taraflar, bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri 
ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. 
 
11- YÜRÜRLÜK 
İşbu Sözleşme, Üyenin sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak 
gerçekleştirdiği elektronik onayı ile süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.  
 


