E-KREŞ İLE KULLANICI ARASI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 : TARAFLAR
1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Noktasal Yazılım İnş.San.Tic.Ltd.Şti.(e-Kreş) ile www.ekres.com.tr adresinde yer alan siteye kullanıcı olarak kaydolan kurum yetkilisi (KULLANICI)
arasında akdedilmektedir. Sözleşme, kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile
birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona
erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.
MADDE 2 : SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI
2.1. İşbu Sözleşme, kullanıcı tarafından, site üzerinden erişilen bulut tabanlı finans ve iş
yönetimi uygulamasından faydalanılmasına ve kullanıcı tarafından siteye yüklenen verilere
(içerik) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi
amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak eKreş tarafından kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu sözleşmenin
eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.
MADDE 3 : TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. e-Kreş gizlilik politikasını uygulamakla yükümlüdür.
3.2. Kullanıcıdan isim, soy isim, e-posta adresi ve diğer bilgiler, sözleşme başlangıcı ve
sözleşme ile ilgili veriler, ödeme koşulları, alınan ödemeler, fatura bilgileri istenir. Kullanıcı
tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve yasal hükümlere göre yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı verileri
güncellemek zorundadır. Tüzel kişinin kayıtları sadece yetkili kişi tarafından yapılır.
3.3. e-Kreş verilerin doğruluğunu isteme hakkını saklı tutar.
3.4. Kullanıcı, e-Kreş tarafından sunulan hizmetlerle bağlantılı kullanıcı bilgileri ile ilgili olarak
e-Kreş tarafından işleme, depolama için de onay vermiştir.
3.5. 3.4 Maddesinde ki nokta dikkate alınarak; e-Kreş kullanıcılarına ait verileri ( 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na uygun olarak işlenerek ) üçüncü kişilerle paylaşamaz,
belgelerin korunmasında gerekli özeni göstermekle yükümlü bulunduğunu ve bunlara aykırılık
halinde kullanıcının tek taraflı feshedebileceğini e-Kreş kabul etmiştir.
3.6. Üyelik süresince veritabanı düzeyinde bilgilerin saklanması sağlanacaktır. Resim, video,
pdf, word, excel gibi belge ve dosyaların ücretsiz depolama süresi sisteme yükleme tarihi
itibariyle 3 (Üç) aylık dilimi kapsamaktadır.
3.7. Mevcut üyelik sözleşmesi geçmiş dönem verilerinin (veritabanında bulunan geçmişe
yönelik veriler, resimler, videolar, pdf, word, excel gibi belge ve dosyalar ) saklama hizmetini
kapsamaz.
3.8. Geçmişe yönelik tüm veri ve dosyaların (resim, video, pdf, word, excel gibi belge ve
dosyalar) saklanmasında e-kreş ek ücret talep edebilir.

3.9. Kullanıcılar şifrelerini gizli tutmakla mükelleftir, ayrıca kullanıcı kendi hesabı ile yapılan
tüm işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunu da peşinen kabul ve teyit etmektedir.
3.10. Kullanıcılar bu sözleşmeyi okuyarak şifrelerinin veya hesaplarının haksız kullanımı
durumunda e-Kreş’i hemen bilgilendirmeyi kabul etmiş olmaktadır. e-Kreş kullanıcı hesabının
veya şifresinin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, kullanıcının bilgisi olsun veya olmasın,
oluşacak zararlarla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak kullanıcı hesabının veya
şifresinin başka bir kişi tarafından kullanımından e-Kreş veya başka bir kişi ya da kuruluş zarar
görürse oluşacak bu zarardan kullanıcı sorumlu tutulacaktır.
MADDE 4 : İLK ÜYELİK ANINI GERÇEKLEŞTİRME SÜRESİ
4.1. KAYIT
4.1.1. www.e-kres.com.tr adresine kayıt, kullanıcının elektronik ortamda kayıt formunu
doğru, eksiksiz doldurması ve göndermesi ile yapılır. Geçerli bir telefon numarası bildirimi
yapması gereklidir. Yanlış doldurulan üyelik bilgi formu için e-Kreş sorumlu tutulamaz.
4.1.2. e-Kreş istediği zaman kayıt koşullarını değiştirebilir, ek bilgiler talep edebilir.
4.1.3. Kullanıcı bilgilerinde telefon numarası temel alınır, telefon numarası yanlış verildiğinde
ise kayıt yapılamaz.
4.1.4. Kayıt formunda değişiklik durumunda, değişikliklerin müşteri hizmetlerine iletilip
güncellenmesi gerekmektedir. e-Kreş kullanıcı ile iletişimde kullanılan son adres bilgilerini
geçerli sayar.
4.2. SİSTEME GİRİŞ (LOGİN)
4.2.1. Başarılı bir kayıttan sonra abonelik giriş alanı için kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.
Telefon numarasına gelen kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra sisteme giriş yapılabilir.
MADDE 5 : SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
5.1. Sözleşme kullanıcı beyanı, elektronik yolla ve doğru bilgilerle eksiksiz doldurulup e-Kreş’e
ulaştığında tamamlanmış olur.
5.2. Kullanıcı sözleşmesi, kullanım süresinin bittiği gün bildirilir, üyelikten çıkma beyanı
yapılmadığı takdirde üyelik, kullanıcının talebi doğrultusunda uzatılır ve yeni ücret uygulanır.
E-posta ortamında veya telefon yoluyla bildirilir.
5.3. Kullanıcı, kullanım süresi bittiğinde ayrılma hakkına sahiptir.
MADDE 6 : MALİ HÜKÜMLER
6.1. KULLANIM ÜCRETİ
6.1.1. Kayıt işlemleri tamamlandıktan ve ödeme yapıldıktan sonra, fatura(e-Fatura/e-Arşiv)
sistem üzerinden e-posta yoluyla teslim edilecektir.
6.1.2. Ödeme kredi kartıyla veya havale/EFT yolu ile yapılacaktır. Kredi kartı işlemleri güvenli
ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından
yapılır. Kullanıcı, sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek
istemediğini bildirme hakkına sahiptir.

6.1.3. Kullanım ücreti, belirtilen banka numarasına havale/EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme
dekontu ilgili şirkete ulaştırıldığında kullanıcıya bilgi verilerek üyelik başlatılır.
6.1.4. Ödeme gecikirse kullanıcının ekranına ödeme hatırlatması yapılacaktır.
6.1.5. e-Kreş Anaokulu Yönetim Sistemi, aylık/yıllık kiralama bedelini bir sonraki yıl için
sözleşme bedelinin Yİ-ÜFE + %5’ini geçmeme fiyat garantisi vermektedir.
6.1.6. Fiyatlandırılan öğrenci sayısının %5’i kadar geçmenize ek ücret yansıtılmamaktadır.
6.2. FESİH VE GERİ ÖDEMELER
6.2.1. Yıllık yapılan sözleşmelerde;
6.2.1.1. Yıllık fiyata yapılan özel indirimler iptal edilebilir.
6.2.1.2. Öğrenci sayısına göre aylık ödeme hesaplanarak kullanılan ay kadar peşin yapılan
ödemeden düşülerek geri kalan iade edilir.
6.2.2. Aylık yapılan sözleşmelerde;
6.2.2.1. On(10) gün içerisinde vazgeçilmesi durumunda ödemenin tamamı iade edilir.
MADDE 7 : MÜCBİR SEBEPLER
7.1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 136-138. Maddelerinde düzenlenen ifa imkansızlığı
halleridir. SÖZLEŞME’nin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen deprem, sel, çığ düşmesi vb
doğal afet ve felaketlerdir, yangın, savaş, ambargo, seferberlik, hükümet kararları vb.
olağanüstü halleri ifade eder.
7.2. 5237 Sayılı TCK 244. Maddesi gereğince sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme suçu. ( hacklenme )
MADDE 8 : NİHAİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.1. Yasal olarak geçersiz kılınan sözleşme maddeleri diğer maddeleri etkilemez, geçersiz
hüküm yerini ticari olarak en yakın gelecek hükme bırakır.
8.2. Sözleşme dili ve yetkili mahkeme
8.2.1. Sözleşme dili Türkçedir.
8.2.2. www.e-kres.com.tr internet sitesinde üyelere sağlanan hizmetler nedeniyle herhangi
bir ihtilaf doğması halinde uygulanacak hukuk Türk Hukuk’u olup ihtilafın çözümünde Kocaeli
mahkemeleri ve icra daireleri yetkilir.

