
WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI, ÜYELİK VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ  

1. AMAÇ: 

Bu site, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (Bundan sonra TOBB olarak anılacaktır) 

tarafından B2B (Business to Business) portalı olarak kurulmuş bulunmaktadır.  

Bu portalın amacı, dünyadan işbirliği teklifleri, Türkiye’den işbirliği teklifleri, ihale, 

özelleştirme ve yatırım projelerinin siteye kayıt olan diğer üyeler ile bunları paylaşan üyeler 

arasında işbirliği yapmalarına uygun bir ortam oluşturmaktır.  

Sitenin sağlayıcısı TOBB olup, TOBB bu portal ile herhangi bir ticari faaliyette 

bulunmamaktadır. Site, yalnızca buraya kayıt olan üçüncü kişiler arasında bilgi alışverişinin 

yapılmasını kolaylaştırmaktadır. 

TOBB, bu portalın oluşturulmasından sorumlu olup, siteye kayıt olan üçüncü kişilerin rızası 

ile paylaştığı bilgilerden sorumlu değildir.  

Bu platformda TOBB tarafından herhangi bir ticari satış gerçekleştirilmemektedir. Yalnızca 

platforma üye olanların iş ilişkilerini geliştirmek için bir ortam sağlanmaktadır.  

2. TANIMLAR: 

Portal: Sitenin kuruluş amacı olan business to business portalı.   

Site: Portalın kurulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün web sitesi. 

TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TOBB2B: Portalın adı  

Üye: Siteye Portaldan yararlanmak amacıyla üye olan gerçek ve tüzel kişiler.  

3. ÜYELİK: 

Site üzerinden servis veren portala üye olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler üyelik 

formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir biçimde girmeyi taahhüt eder.  

Bu forma üyelik başvurusu yapan tarafından girilen iletişim bilgileri (telefon, faks ,e-posta 

vb.)   firma yetkilileri bilgileri gibi kişisel veriler, TOBB tarafından paylaşılmayacaktır. Bu 

bilgilerin doğruluğu hususunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu 

bilgilerin portal nezdinde üçüncü kişilerle paylaşılması üyenin sorumluluğu ve rızası ile 

mümkündür.  

Üyeler sitenin hizmet amacıyla bağdaşmayan davranışları göstermeyeceğini taahhüt eder. 

4. SÖZLEŞMENİN UYGULANABİLİRLİĞİ VE SORUMLULUK  

İşbu portalda ve bültenlerde yer alan teklif ve firma bilgilerinin doğruluğu ve güncelliği 

konusunda TOBB’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOBB, Üye tarafından 

üyelik kayıt sırasında girilen her türlü bilgiyi kendi veri tabanlarında saklayacaktır.  

 

 



 

5. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

TOBB dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya 

tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.  

6. YÜRÜRLÜK 

Üye bu sözleşmeyi okuyup, onayladığını sitede belirttiği anda bu sözleşme hükümleri 

yürürlüğe girecektir.  


