GUMBUZ COM SERBEST KÜRSÜ YAZARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1) Gumbuz Com’da kendi adım/takma adım ile üretmiş olduğum bütün içeriklerde yaşanabilecek tüm

maddi, manevi ve hukuki suçlarda ve/veya ihlallerden sorumlu olduğumu ve Gumbuz Com’un sorumlu
olmadığını kabul ettiğimi,
2) Yapılan paylaşımlar sosyal sorumluluk çerçevesinde, her yaş grubu ve tüm sosyal çevredeki insanlar

düşünülerek dikkatli yapacağıma; her türlü canlı/cansıza zarar verebilecek, toplumu yanlış eylemlere
sürükleyebilecek paylaşımlar yapmayacağıma; üretmiş olduğum içerikten kendi sorumlu olduğumu
bildiğim, Gumbuz Com, Gumbuz Com ekibi ve kurucularını sorumlu tutmayacağıma,
3) Gumbuz Com web sitesinde kendi çıkarlarım doğrultusunda reklam ve/veya farklı şekillerde kazanç

sağlamak için kullanmayacağıma, (Bunlar; hedef kelime linkleme, tanıtım yazısı, başka sitelere bağlantı
verme ve benzeri gibi.)

4) Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı üyesi olmaya başladığım andan itibaren Gumbuz Com’dan herhangi

bir ücret talebinde bulunmayacağıma,

Yabancı kaynaklardan herhangi bir veri kullanmayacağıma, (Yabancı kaynaklardan çeviri yapılan
içerikler, kaynak belirtildiği taktirde kopya olarak değerlendirilmezler. Gumbuz Com olarak Türkçe ’ye
çeviri yapılan içerikleri destekliyoruz.)
5)

6) İçeriklerim ile web sitenin kullanımını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunmayacağıma,

sunucuları ya da veri tabanını otomatik programlar yükleyip zorlamayacağıma/kitlemeyeceğime; verileri
yanıltıcı, hile girişimlerinde bulunmayacağıma; bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai
sorumluluğu kendi sorumluluğumda olduğumu kabul ettiğimi,

7) İçeriklerimde geçmiş, günümüz ve gelecek ile ilgili “siyaset” içerikliler hariç herhangi bir konuda içerik

üretebildiğimi bildiğimi,

8) Gumbuz Com’da hiçbir şekilde; siyasi içerikli paylaşım yapmayacağıma, hiçbir şekilde bir din, dil veya

ırka karşı hakaret veya onur kırıcı paylaşımlar, sözler kullanmayacağıma,

9) İçeriklerimde İnsan Hakları ve Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına uyacağıma ve bu çerçeve de içerikler

üreteceğime,

10) Kurum ve kuruluşları, insan ve insanları, herhangi bir milleti ve devleti, devlet kurumlarını

karalayacak, aşağılayacak, maddi ve manevi her türlü zarar verecek şekilde içerikler vermeyeceğime,

11) Gumbuz Com’un adını kötüye çıkaracak etkinlikler yapmayacağıma ve içerikler paylaşmayacağıma,
13) Oluşturulacak içeriklerin Gumbuz Com konseptiyle bağlantılı kalacağına; kaynağı belli, objektif ve

doğru bilgi sunulması için elimden geleni yapacağıma,
14) Eser veren “Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı” sıfatı altında, serbest kürsü yazarı olarak görüşlerimi

ifade ederken yasal ve etik sınırları aşmayacağıma,
15) Bilim ve teknoloji ile bağlantılı konuların dışında politikaya yer verilmemesi, tartışma nedeni

olabilecek politik görüşleri kullanmayacağıma,

16) Yayınlamakta olan içeriklerimin yayından kaldırılmasını talep edebileceğimi (Fakat bu talep Gumbuz

Com üst kurulunun onayına tabidir, eğer kurul onaylamazsa içerik kaldırılmaz, eğer serbest kürsü yazarı
isterse yazı farklı bir isimle yayınlanmaya devam eder.) ve üyeliğimi bitirdiğim zaman yazılarımın
Gumbuz Com da kalacağını bildiğime ve izin verdiğime ve hak talebinde bulunmayacağıma,

17) Gumbuz Com’da yayınlanan içeriklerin yedeğini alacağıma; içeriklerin ve yorumların yedeklerinin

alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Gumbuz Com sorumlu
olmadığını,
18) Gumbuz Com’da üretilen içeriğin kendi web sitemde ve/veya başka bir web sitesinde

kullanmayacağıma; portföy olarak gösterilecek veya başka bir yazının/içeriğin içine eklenecekse, tamamı
alınmadan linkini ekleyeceğime ve Gumbuz Com kaynakça olarak belirteceğime,

19) Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı üyelik başvurusunda bulunduğum andan itibaren; üyeliğimin

başladığını bildiğimi,
20) Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı üyesi başvurusunda bulunduğum andan itibaren IP numaram
dahil diğer bilgilerimin kayıt edildiğini bildiğimi ve bu bilgilerin doğru olduğunu kabul ettiğimi; bu
bilgilerin hatalı olmasında dolayı yaşanabilecek tüm maddi, manevi ve hukuki suçlarda ve/veya
ihlallerden sorumlu olduğumu bildiğimi;
20) Fikri Haklar ve Sanat Eserlerinin Korunması Kanunu’na ve Telif Haklarına uyacağıma; uymadığım takdirde

tüm sorumluluğu üstlendiğimi, Gumbuz Com’un (gumbuz.com), yöneticilerinin ve ekibinin sorumlu
olmadığını,
22) Fikri Haklar ve Sanat Eserlerinin Korunması Kanunu’na ve Telif Haklarına uymadığım zaman
yaşanabilecek tüm maddi, manevi ve hukuki suçlarda ve/veya ihlallerden sorumlu olduğumu bildiğimi,
23) Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, İnsan Hakları Genelgesine, Fikri Haklar ve Sanat Eserlerinin
Korunması Kanunu’na ve Telif Haklarına uyacağım. Uymadığım takdirde yaşanabilecek tüm maddi, manevi
ve hukuki suçlarda ve/veya ihlallerden sorumlu olduğumu bildiğimi,
24) 23. (yirmi üçüncü) maddeye uymayan bir durum oluştuğu zaman, savcılığın Gönüllü İçerik Üreticisi
Olmadan İçerik Üreticisi’nin bilgilerini talep etmesi durumunda Gumbuz Com’un bu bilgileri verebileceğini
bildiğimi ve bu bilgiler arasında IP numaramın olduğunu bildiğimi,
25) Üsteki maddelerden birine veya birden fazlasına uyulmadığı takdirde savcılığın talebi ile içeriğimin
benim iznim olmaksızın kaldırılabileceğini ve hak talebinde bulunmayacağıma,
26) Bu sözleşmedeki bir veya birden fazla maddeye uymayan bir durum oluştuğu zaman, savcılığın
Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı üyelik bilgilerini talep etmesi durumunda Gumbuz Com’un bu bilgileri
verebileceğini bildiğimi ve bu bilgiler arasında IP numaramın olduğunu bildiğimi ve Gumbuz Com’un
(gumbuz.com), yöneticilerinin ve ekibinin sorumlu olmadığını bildiğimi,
27) Gumbuz Com üst kurulu bu sözleşmede istediği zaman, kimseye haber vermeksizin, sözleşmede

maddelerde değişiklik yapma, madde sayılarını arttırma ve azaltma, hakkını elinde bulundurduğunu
bildiğimi,

28) Gumbuz Com üst kurulu bu sözleşmede istediği zaman maddelerin içeriğini kimseye haber

vermeksizin değiştirebileceğini bildiğimi,
29) 27. ve 28. maddelere dayanarak Gumbuz Com üst kurulu kimseye haber vermeksizin sözleşmede

değişiklik yapma hakkını elinde tuttuğunu ve Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı olarak sözleşmeyi takibi
kendi sorumluluğumda olduğunu bildiğimi,
29-1) Sözleşme değiştiği gün, eğer güncellenen sözleşmeyi kabul etmiyor isem 1 hafta içerisinde
bu sözleşmeyi kabul etmediğimi ve Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarlığından ayrılmak istediğimi
bildireceğim bir maili gumbuz@gumbuz.com mail adresine yollayacağımı bildiğimi,

30) Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz ya da uygulanamaz hale gelmesi halinde

sözleşmenin diğer maddelerini geçersiz kılmayacağını bildiğimi,

31) Tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları veya

bunlara aykırı hareket etmeleri, hiçbir suretle bu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyeceğini
bildiğimi,
32) Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı olarak bu sözleşmeye aykırı davranmam durumunda, Gumbuz

Com Serbest Kürsü Yazarı olmak isterken verdiğim bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması
durumunda, Gumbuz Com’a verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanmam durumunda; Gumbuz
Com’un gerekli görmesi halinde gumbuz.com içerisindeki faaliyetlerimin engellenebileceğini ve/veya
Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı üyeliğim gerekçe göstermeksizin sona erdirebileceğini bildiğimi; bu
durumlarda Gumbuz Com’un ayrıca hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu bildiğimi,
33) Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı üyelik başvurusu yaptığım andan itibaren sözleşmeyi okuyup,

kabul ettiğimi; Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm hükümlerin geçerli
olduğunu bildiğimi,
33-1) “Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı” tanımlarının “Serbest Kürsü Yazarı” manasına
geldiğini bildiğimi ve gerektiği yerde bu kavramların birbirinin yerine kullanılabileceğini bildiğimi,
Yukarıda verilen 29 maddeyi ve alt maddelerinin tamamını kabul ettiğimi onaylıyorum ve sözleşmenin
benim hakkımda hüküm ifade edeceğini kabul ediyorum.
Gumbuz Com Serbest Kürsü Yazarı Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuyup, mutabık kaldığımı
onaylıyorum.

Sözleşme’nin Son Değiştirilme Tarihi: 21/12/2020

