
Hizmet Koşulları 

Aşağıdaki koşullar ve şartlar, gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”, hizmetlerine 

(http://www.gepoo.net sitesinde belirtilen) ait olup hizmetleri kullanan “Ajansları” ve “Son 

kullanıcıları” kapsamaktadır.. 

 

1- Hizmetlere erişim 

1- gepoo hizmetleri ve varlığı tamamen (gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) ne 

aittir. (gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) kiralama modeli ile hizmetlerinin 

kullanımını ajanlara kullanım haklarını sağlamaktadır. 

Son kullanıcılar ancak bir ajans altında hizmetlere erişebilirler ve direkt olarak 

kullanımları yasaktır. 

2- gepoo hizmetlerinin tümüne erişim yapabilmek için bir adet e-mail adresi ve bir 

parola gerekmektedir. Bu e-mail adresi ve parola, ajanslar için sistem 

yöneticisi(gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) tarafından, son kullanıcılar için 

hizmeti veren ajanslar tarafından sağlanacaktır. 

3- Her üyenin sahip olduğu kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin gizliliğinden yine 

kendileri sorumludur ve oluşacak herhangi bir problemden dolayı (gepoo, “yazılım 

hizmetleri ana üssü”) sorumlu tutulamaz. 

4- Şifreler güvenli kriptolama yöntemleri ile saklanmakta ve unutulan şifrelerin 

değiştirilmesi talebi ancak üye ve bu bilgileri kendilerine sağlayan bir üst yönetici 

arasındaki mutabakattan sonra yapılacaktır. 

 

2- Hizmetlerin kullanımı 

 

A- Ajanslar için; 

1- Ajanslar kullanacakları hizmeti, sistem yöneticisinin(gepoo, “yazılım 

hizmetleri ana üssü”) belirlediği “Ajanslar” için uygun gördüğü kurallar 

çerçevesinde kullanabilirler ve bu haklar için +/- farklı bir talepte edemezler. 

Kuralların esnekliği tamamen sistem yöneticisine (gepoo, “yazılım hizmetleri 

ana üssü”) bağlıdır. 

2- Hizmeti kullanmak isteyen ajanslar sistem yöneticisinin(gepoo, “yazılım 

hizmetleri ana üssü”) belirlediği aylık periyotlarda ödenecek tutarı peşinen 

kabul etmiş sayılır. Bu ücretin ödenmediği durumlarda (gepoo, “yazılım 

hizmetleri ana üssü”) verdiği hizmeti durdurma hakkına sahiptir, ama son 

kullanıcıların hesapları çalışmaya devam eder. 

Hizmeti kullanmak için (gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) tam hizmet 

talep eden ajanslar verilen hizmet için bu aidatın ilk 3 yılını ödemezler. 

Ajansla son kullanıcı arasındaki anlaşmalarda (gepoo, “yazılım hizmetleri ana 

üssü”) dahil değildir ve hiçbir şekilde dahil edilemez. 

3- Kendi adlarına ya da hizmet verdikleri son kullanıcılar için kullanılan (gepoo, 

“yazılım hizmetleri ana üssü”) hizmetleri sayesinde oluşturulan içerikten 

tamamen ajanslar sorumludurlar. 

Oluşacak problemler için (gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) sorumlu 

tutulamaz. 

 

http://www.gepoo.net/


B- Son kullanıcılar için (Eğer kullanacakları bir hizmet varsa); 

1- Son kullanıcılar kullanacakları hizmeti, ancak sistem yöneticisinin(gepoo, 

“yazılım hizmetleri ana üssü”) belirlediği “Son kullanıcılar” için uygun 

gördükleri kurallar çerçevesinde kullanabilirler ve bu haklar için, ne hizmet 

aldıkları ajanslardan nede (gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) dan  +/- 

farklı bir talepte bulunamazlar. 

Kuralların esnekliği tamamen sistem yöneticisine (gepoo, “yazılım hizmetleri 

ana üssü”) bağlıdır. 

2- Hizmeti kullanacak “Son kullanıcılar” için gerekli kurallar/ücretlendirme 

birlikte çalıştıkları ajanslarının hizmet politikası doğrultusunda belirlenecek 

olup (gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) olarak hiçbir şekilde bu kurallara, 

ücretlendirmeye ve/veya başka bir sözleşme unsuruna  dahil edilemez. 

3- Son kullanıcılar aldıkları hizmetler için oluşan problemlerden dolayı hizmeti 

aldıkları ajansları öncelikle dikkate almayı unutmamalı ve hizmetin devamı 

için ajans ile aralarındaki sözleşme doğrultusunda hareket etmelidirler. 

(gepoo, “yazılım hizmetleri ana üssü”) bu problemlerde dolayı sorumlu 

tutulamaz.  

 

 

Tüm üyeler sisteme giriş yaparak bu koşulları kabul ettiklerini beyan etmiş 

olacaktır. 


