
HİZMETTEN YARARLANMA ŞART VE 
KOŞULLARI 

 

1. GİRİŞ ve TANIMLAR 

1.1 Bu şart ve koşullar, Linkwise (“LW”) ile kayıtlı kullanıcıları (“Yayıncılar”) 
arasında hukuki bir sözleşme (“Sözleşme”) teşkil edecektir. 

1.2 Aşağıda belirtilen  terimler, bu Sözleşmede kullanıldıklarında, şu anlama 
gelecektir: 

1.2.1 “Reklamveren”: Internet üzerinde bir web sitesi işleten ve LW ile İş Ortaklığı 
Pazarlaması yöntemi ile bu web sitesinin tanıtımını yapmak üzere anlaşmış tüzel 
kişilik. 

1.2.2 “Hizmet”: Yayıncıların Reklamverenlerin web sitelerinin tanıtımını yaparak 
para kazanmaları adına araç, teknoloji ve altyapıyı sağlayan “Linkwise Ortaklık Ağı” 
olarak bilinen İş Ortaklığı Pazarlaması hizmeti. 

1.2.3 “Linkler”: Bir Reklamveren web sitesine yönlendirme yapan hyperlinkler (metin 
linki, banner veya kabul edilen başka herhangi bir format). 

1.2.4 “Varlık”: LW tarafından onaylanmış olan ve bir Yayıncı tarafından Link 
yerleştirilmek için kullanılabilecek herhangi bir web sitesi. 

1.2.5 “Mesleki Davranış Kuralları”: Hizmetin web sitesinde detaylı bir şekilde 
anlatılan ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Yayıncıya ait 
yükümlülükler. 

1.2.6 “Ziyaretçi”: Linklere tıklayan ve Reklamverene ait web sitesine yönlendirilen 
herhangi bir kişi. 

1.2.7 Reklamveren “Program”ı: Yayıncılar’ın, Ziyaretçileri Reklamveren web sitesine 
yönlendirerek para kazanmalarının yollarını ve sınırlarını belirleyen kurallar bütünü. 

1.2.8 “Komisyon”: Bir Reklamveren web sitesine,  o sitede satış siparişi veren veya 
Reklamveren Programı’nın şartlarına uygun bir şekilde önceden üzerinde mutabık 
kalınan başka bir eylemi gerçekleştiren ve sözkonusu satış veya eylem Reklamveren 
tarafından onaylanmış Ziyaretçi yönlendirmek suretiyle, Yayıncının kazandığı para 

1.2.9 “Geçerli Tıklama”: Ziyaretçi tarafından, Reklamveren’in web sitesine 
yönlendirilmek amacıyla,  Link’e yapılan bilinçli ve gönüllü bir tıklama. Tıklamanın 
Geçerli olarak tanımlanabilmesi için, işbu Sözleşme’ye ve Mesleki Davranış 
Kurallarına uygun olması gerekmektedir 

 



2. KAYIT 

2.1 LW, Hizmetin başarılı olmasını sağlamak için, Yayıncıların kaydı konusunda katı 
standartlar belirlemiştir. LW bu sayede, bütün kayıt başvurularını manuel olarak tek 
tek kontrol eder ve onaylar. 

2.2 Yayıncıların, kayıt başvurularında LW’ye doğru ve eksiksiz bilgi vermeleri 
gerekmektedir. 

2.3 LW, Yayıncılar tarafından verilen herhangi bir bilginin doğruluğunu dilediği 
zaman kontrol ve teyit etme hakkını saklı tutar. Verilen bilgilerin hatalı olduğunun 
ortaya çıkması halinde, LW, Yayıncının kayıt başvurusunu reddetme hakkını saklı 
tutar. 

2.4 Hizmetten faydalanabilmek için, Yayıncı’nın 18 yaşını doldurmuş olması 
gerekmektedir. 

2.5 LW kimin Yayıncı olacağına kendi takdiri doğrultusunda karar verecektir. Bu 
karar nihai olup, incelemeye veya itiraza tabi olmayacaktır. 

2.6 LW’nin bir kayıt başvurusunu kabul etmesi halinde, sözkonusu Yayıncı için bir 
hesap oluşturulacaktır. Ancak, bu durum, otomatik olarak Yayıncı’ya Link kullanma 
hakkını vermeyecektir zira, Reklamveren kendi Programına hangi Yayıncıların 
katılacağına karar verme hakkını saklı tutar. 

2.7 Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait yalnızca bir tane Yayıncı hesabı olabilir. 
Eğer bir Yayıncı’ya ait birden fazla hesap olduğu ortaya çıkarsa, LW, fazla hesapları 
geriye bir tane kalacak şekilde silme hakkını saklı tutar. 

3. YAYINCI YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

3.1 Bir Yayıncı, Reklamveren Linklerini yalnızca  LW tarafından bilinen ve 
onaylanmış olan Varlıklara yerleştirebilir. 

3.2 Linkler Ziyaretçileri yanlış yönlendirmemelidir. Linkler yalnızca Geçerli Tıklama 
yaratma amacıyla yerleştirilmelidir. 

3.3 Yayıncılar, her ne şart altında olursun, spam e-posta göndermemelidir. LW’nin 
herhangi bir Yayıncının Reklamveren linki içeren spam e-posta gönderdiğini 
öğrenmesi halinde, LW bu Yayıncıya ait hesabı, herhangi bir uyarı yapmadan, derhal 
iptal etme/kapatma hakkını saklı tutar. 

3.4 Yayıncılar Hizmet kasasına erişebilmek için kullandıkları şifrelerini gizli 
tutmalıdır. 

3.5 Yayıncılar, başka bir kişinin adını, bu kişi yerine geçme veya LW’yi veya 
Hizmet’e kayıtlı başka bir kullanıcıyı gerçek kimlikleri konusunda yanıltma amacıyla 
kullanmayacaklarını kabul ederler. 



3.6 Yayıncılar hesap bilgilerini her zaman güncel tutmak zorundadır. Bir Yayıncıya 
ait hesap bilgisinin hatalı olduğunun ortaya çıkması halinde, LW bu Yayıncıya ait, 
hesabı herhangi bir uyarı yapmadan derhal iptal etme/kapatma  hakkını saklı tutar. 
Böyle bir durumda, LW Komisyon veya herhangi başka bir ücret ödemesi yapmama 
hakkını da ayrıca saklı tutar. 

3.7 Yayıncılar, LW’nin bir Yayıncı’dan kaynaklandığına  inandığı bilgi ve 
yönlendirmeler doğrultusunda hareket edeceğini kabul ederler. LW, sözkonusu bilgi 
ve yönlendirmelerin başka bir kaynaktan ortaya çıktığının anlaşılması halinde bundan 
sorumlu tutulamaz. 

3.8 Yayıncılar, LW’yi aşağıdaki durumlarda derhal bilgilendirecektir: 

3.8.1 Madde 3.4’te bahsi geçen şifrenin izinsiz kullanıldığını veya kullanılmış 
olabileceğini düşünüyorlarsa. 

3.8.2 Hizmetin kötüye kullanıldığına dair şüpheli veya doğrulanmış bir vakaya 
rastlamışlarsa. 

3.9 Yayıncılar, Hizmet tarafından sunulan Linkleri ve Linklere eşlik eden kreatifleri 
(banner vs) değiştirmeyeceklerdir. Bu yükümlülüğün ihlali; 

3.9.1 Ziyaretçilerin hatalı veya uygun olmayan bilgi almasına, böylelikle Hizmet’e ve 
Reklamveren’e zarar görmesine yol açacaktır. 

3.9.2 Madde 7.3’e uygun bir şekilde LW’ye işbu Sözleşme’nin feshi hakkını 
verecektir. 

4. MESLEKİ DAVRANIŞ KURALLARI 

4.1 Yayıncılar, Mesleki Davranış Kuralları’na uymayı kabul eder 

4.2 LW, Mesleki Davranış Kuralları’nı, teknolojik gelişmelere bağlı olarak etik 
ilkeleri ve en iyi uygulamaları yansıtabilmesi için, zaman zaman değiştirme ve 
güncelleme hakkını saklı tutar. LW güncellenmis Mesleki Davranış Kuralları’nı 
Hizmet’e ait web sitesinde yayınlayacaktır. Mesleki Davranış Kuralları’nı inceleyip, 
değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak Yayıncılar’ın yükümlülüğüdür. 

4.3 Yayıncılar, herhangi bir Reklamveren’in Programına katılmak için bu 
Reklamveren tarafından ortaya konan ilave şart ve koşullara veya mesleki davranış 
kurallarına uyacaklarını kabul ederler. 

5. ÖDEMELER 

5.1 LW, Yayıncılara her ay, ayın son işgününde, iki ay önce tahakkuk eden Komisyon 
için ödeme yapacaktır. Örneğin, Mart ayı içinde onaylanan satış veya geri dönüşüme 
ait Komisyonlar, Mayıs ayının son işgününde ödenecektir. Ödeme tarihi,  sadece satış 
veya geri dönüşümün Reklamveren tarafından onaylandığı ve böylelikle Komisyonun 
tahakkuk ettiği tarih esas alınarak belirlenecektir. 



5.2 LW, Reklamveren tarafından LW’ye ödenmemiş herhangi bir Komisyon için 
Yayıncılara ödeme yapmak yükümlülüğünde değildir. 

5.3 Komisyonlar ve ödemelere ait bütün veriler LW tarafından toplanıp 
hesaplanacaktır ve bu veriler Yayıncıya ödenmesi gereken herhangi bir Komisyon 
olup olmadığı kararının verilmesinde kullanılacak tek geçerli veri olacaktır. 

5.4 Yayıncıların hesap bakiyelerinin 50 TL’nin (veya Yayıncının tercih ettiği daha 
yüksek bir tutar) altında olması halinde, Yayıncılara herhangi bir Komisyon ödemesi 
yapılmayacaktır. Sözkonusu sınırın altındaki herhangi bir tutar Yayıncı’nın hesap 
bakiyesinde kalacaktır. 

6. GİZLİLİK 

6.1 LW tarafından toplanan bütün şahsi bilgiler, LW’nin Gizlilik Politikası 
doğrultusunda değerlendirilecektir. 

7. SAKLI HAKLAR 

7.1 LW, işbu Sözleşme’yi dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Buna ek 
olarak, LW istediği zaman Hizmet’in herhangi bir kısmına ekleme yapabilir,  
değiştirebilir, durdurabilir veya son verebilir. Her iki durumda  da, LW, değişiklikler 
konusunda Yayıncıları e-posta ile veya Hizmet’in web sitesi üzerinden  
bilgilendirecektir. Bu bilgilendirmeyi aldıktan sonra, Yayıncılar bir hafta içinde yazılı 
ihbar vererek işbu Sözleşmeyi sonlandırabilecektir. 

7.2 Yayıncı herhangi bir12 aylık dönem içerisinde hesabına hiç giriş yapmamışsa, 
LW, Yayıncı’nın hesabından Yayıncı’ya ödenmesi gereken Komisyonu silme hakkını 
saklı tutar. 

7.3 LW, herhangi bir Yayıncı’nın işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde, ihlali 
gerçekleştiren Yayıncı’nın hesabını sonlandırma ve/veya bu Yayıncı’nın kullandığı 
Linkleri değiştirme/silme hakkını saklı tutar. Böyle durumlarda LW, işbu 
Sözleşmenin 11. maddesi uyarınca, Yayıncıya sonlandırma öncesinden kalan 
Komisyon borçlarını vermeme hakkına sahiptir. 

7.4 LW, herhangi bir Ziyaretçi’yi, tıklanan Linke ait orijinal varış URL’si ulaşılamaz 
durumdaysa veya artık LW ile çalışmayan bir Reklamverene aitse, başka bir 
Reklamverenin web sitesine yönlendirme hakkını saklı tutar. 

8. MARKALAR 

8.1 İşbu Sözleşme, Yayıncılara. LW’ye ait patentler, telif hakları, ticari sırlar, 
markalar (tescilli olsun veya olmasın) veya herhangi başka haklar, imtiyazlar veya 
lisanslar üzerinde bir hak vermez. 

9. SORUMLULUĞUN SINIRLARI 

9.1 Hizmet, kullanımı ve kullanımının sonuçları “olduğu haliyle” sunulmaktadır. LW, 
Hizmet’e ilişkin herhangi bir kalite garantisi veya başka bir garanti vermemektedir.  



9.2 LW, bu tür zararların doğması ihtimali konusunda bilgilendirilmiş olsa bile, işbu 
Sözleşme’den kaynaklanan veya onunla bağlantılı (Hizmet’in, Hizmet web sitesinde 
veya onunla bağlantılı herhangi bir web sitesinde yer alan içerik veya datanın 
kullanımı, kullanımının imkansızlığı veya kullanılmasının sonuçları dahil ve bunlarla 
sınırlı olmamak üzere) eylemin biçiminden bağımsız olarak, haksız fiil (ihmal ve 
kusur dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiç bir dolaylı, arızi, özel veya cezai 
zarar veya ziyandan (kullanım kaybı. iş kaybı, kar veya gelir kaybı, ticari itibar kaybı, 
veri ve veri gizliliği kaybı dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu 
olmayacaktır. 

9.3 LW, Hizmetin bir parçası olan Reklamverenlerin Programları ile ilişkili hiçbir şey 
için sorumlu tutulmayacaktır ve bahsi geçen Programların performansı için hiçbir 
garanti verilmeyecektir. 

9.4 Yayıncılar, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile ilişkili bir 
şekilde ortaya çıkan hiçbir talep, zarar, masraf, kayıp veya yaralanma için LW’yi, 
direktörlerini, ortaklarını ve çalışanlarını sorumlu tutmayacaklardır. 

10. GEÇERLİLİK VE SONA ERME  

10.1 İşbu Sözleşme, Yayıncı’nın Hizmet’e kayıt olmak için başvurduğu anda 
yürürlüğe girecektir. 

10.2 İşbu Sözleşme, iki taraf tarafından, istendiği zaman, karşı tarafa otuz (30) gün 
öncesinden yazılı bir ihbar verilmek suretiyle sonlandırılabilecektir. 

10.3 İşbu Sözleşme’ye ait yükümlülüklerden herhangi birisinin diğer taraf tarafından 
ihlal edilmesi halinde, Sözleşme’yi her iki taraf da derhal ve ihbara ihtiyaç 
duymaksızın sonlandırabilir. Yayıncı’nın Sözleşme’de ortaya konan herhangi bir 
yükümlülüğü ihlal etmesi durumunda, LW Madde 7.3 uyarınca herhangi bir 
Komisyon veya başka bir ücret ödemesi yapmayacaktır. 

10.4 Yayıncının 3 ve 4. maddelerde bahsi geçen herhangi bir hükmü ihlal etmesi ve 
bunun sonucunda Reklamveren tarafından LW’ye bu Yayıncının Programından 
çıkartılması talebi gelmesi durumunda, LW Yayıncıyı derhal programdan 
çıkartacaktır. LW ayrıca, bu Yayıncıyı başka Reklamverenlerin de Programlarından 
çıkarma veya Yayıncıya ait hesabı silme hakkını saklı tutar. 

11. SONA ERMENİN SONUÇLARI 

11.1 İşbu Sözleşmenin sona ermesi ile, Yayıncılar derhal bütün Linkleri 
Varlıklarından kaldıracaktır. Yayıncılar lehine, sona erme sonrası gerçekleşen 
satışlara veya başka eylemlere ait bir Komisyon tahakkuk etmeyecektir. 

11.2 İşbu Sözleşme’nin sona ermesinin ardından, Yayıncıların; (1) hiçbir tescilli veya 
tescilli olmayan markayı veya tasarım hakkını, (2) hiçbir alan adını, (3) hiçbir içeriği, 
metni, görseli, bannerı, (4) hiçbir fikri mülkiyeti veya LW için veya Reklamverenleri 
için üretilmiş bir işi  kullanmaya hakları olmayacaktır. 



11.3 Sözleşmenin sona erdiği anda Taraflara ait mevcut bütün tahakkuk etmiş olan 
haklar ve borçlar, yerine getirilmeyecektir. 

11.4 8, 9 ve 11. maddeler işbu Sözleşme’nin sona ermesinden etkilenmeyecek ve 
geçerli ve yürürlükte kalacaklardır. 

12. GENEL  

12.1 İşbu Sözleşme taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve taraflar 
arasında önceden yapılmış bütün anlaşmaların yerine geçer. Başka herhangi bir beyan 
veya ifade, yazılı olsun veya olmasın, bir Sözleşme  hükmü niteliğinde olmayacaktır. 

12.2  Taraflardan birinin performansındaki herhangi bir gecikme veya aksama, 
Mücbir Sebep sonucunda gerçekleşmiş olması halinde ve Mücbir Sebep ölçüsünde 
mazur görülecektir. Işbu Sözleşme kapsamında, Mücbir Sebep, makul bir şekilde 
öngörülemeyen veya Mücbir Sebep iddiasında bulunan taraf tarafından veya onun 
kontrolunda yol açılmamış olan;  doğaüstü olaylar, yangın, su baskını, patlama, 
ayaklanma, savaş, kasırga, terörizm, vandallık, kaza, hükümet kısıtlaması, hükümet 
eylemleri  gibi sebep veya olaylar ve etkilenen tarafın makul beklentilerinin ötesinde 
ve kontrolu dışındaki diğer benzer olaylardır. 

12.3 İşbu Sözleşmenin herhangi bir maddesinin kanun dışı, geçersiz veya bu 
maddelerin etkin olması istenen ülke veya bölgenin kanunları sebebiyle uygulanabilir 
olmaması halinde, ilgili maddeler yalnızca sözkonusu yasak ve geçersizlik ölçüsünde 
etkin olmayacak ve geri kalan maddeler geçerliliklerini koruyacak ve bağlayıcı ve 
geçerli olmaya devam edeceklerdir. 

MESLEKİ DAVRANIŞ KURALLARI 

Bu Mesleki Davranış Kuralları, Linkwise Ortaklık Ağı’nın Hizmetten Yararlanma 
Şart ve Koşulları ile aynı tanımları kullanmaktadır. 

1. Yayıncı’nın Varlığı’nın İçeriği 

1.1 Yayıncılar, Varlıklarına Linkleri yalnızca LW’ye Varlıklarını oluşturan alan 
adlarını sunduktan ve bunlar LW tarafından onaylandıktan sonra yerleştirebilir. LW, 
kendisine bildirilmemiş veya kendisinin onaylamadığı web sitelerinden tahakkuk eden 
Komisyonları ödememe hakkını saklı tutar. 

1.2 Yayıncılar, Varlıklarında karalayıcı, ahlaksız, pornografik, tacizkar veya başka 
herhangi bir şekilde sorgulanabilir, aldatıcı veya kanun dışı içerik 
yayınlamayacaklarını kabul eder. Buna ek olarak, Yayıncılar, Linkleri pornografik 
(veya pornografik içerik veya reklam barındıran), şiddeti yücelten veya hoş 
karşılayan, bağnazlık veya nefret barındıran, veya korsan yazılım, yazılım kırma, 
hacklemek vs. gibi kanun dışı eylemleri -  bunlarla sınırlı kalmadan - yücelten web 
sitelerine yerleştirmemeyi kabul ederler.  

1.3 Yayıncı Varlıkları reklam etik kuralları ile uyumlu olmak zorundadır. Yayıncılar 
Varlıkları aracılığıyla, reklam yazılımlarını (“adware” veya “spyware”) 
desteklememeli, onların reklam veya tanıtımını yapmamalıdır. Yayıncılar, 



Varlıklarında yer alan, Reklamverene ait ürün ve hizmetler ile ilgili her bilginin doğru 
ve anlaşılır olmasından ve aldatıcı olmamasından sorumludur. 

2. Hizmetin Kötüye Kullanılması 

2.1 Yayıncılar, Hizmetin kullanımı ve Geçerli Tıklama oluşturulması konusunda etik 
ve makul davranmalıdır. Yayıncılar, Reklamverenler’in, Yayıncı’nın kanuni veya etik 
davranış kuralları çerçevesi dışında oluşturduğu satış veya başka eylemler için  
Yayıncı’ya Komisyon ödemesine sebep olacak (veya buna izin verecek) şekilde 
davranmamalıdırlar. 

2.2 Yayıncılar, reklam yazılımı (adware), casus yazılım (spyware), malware, robot, 
zorla tıklama, otomatik açma, otomatik cookie bırakma veya cookie doldurma ile 
ilgili teknikler ve yöntemler kullanmamalıdırlar. 

2.3 Her Yayıncı, Hizmet ve onun Reklamverenlerine yönlendirdiği trafiğin kalitesi ve 
kaynağından sorumludur. İşbu Mesleki Davranış Kuralları’nın 3.1 maddesinde 
belirtildiği üzere, trafiğin kaynağı LW’ye belirtilmelidir. LW’nin bir Yayıncı’nın 
üçüncü kişiler üzerinden (Örn: reklam ağları) trafik yönlendirmesine izin vermesi 
durumunda dahi, bu trafiğin kalitesinden ve kaynağından Yayıncı sorumlu olacaktır. 

2.4 Yayıncılar Ziyaretçinin bilgisayarına cookieleri değiştirecek veya atlatacak veya 
Linkleri tanıtacak veya gösterecek herhangi bir yazılım yerleştirmeyeceği gibi 
başkaları tarafından yerleştirilen yazılımları da kullanmayacaklardır. 

2.5 Yayıncılar, herhangi bir Reklamveren’e ait alan adına bir karışıklığa mahal 
verecek derecede benzer bir alan adı almayacak, kiralamayacak veya  
işletmeyeceklerdir. 

2.6 Bu yasaklar listesi eksiksiz değildir. Herhangi bir Yayıncı’nın bu Mesleki 
Davranış Kuralları’nın ruhunu ihlal etmesi veya LW’nin bir Yayıncı’nın davranışının 
etik olmadığı kanaatine  varması durumunda, LW sözkonusu Yayıncı’yı Hizmet’ten 
uzaklaştırma ve Linkwise Ortaklık Ağı’na ait Hizmetten Yararlanma Şart ve 
Koşullar’ın 7.3 maddesi uyarınca bu Yayıncı’ya herhangi bir Komisyon ödemesi 
yapmama hakkını saklı tutar. Bu karar nihai olup, incelemeye veya itiraza tabi 
olmayacaktır. 


