KULLANIM ŞARTLARI

Q-Elevator (burada "Uygulama" olarak da bahsedilecektir), sahibi ve yürütücüsü "Selçuk Doğan"
(burada "Uygulama Sahibi" ya da "Biz" olarak da bahsedilecektir) olan, internet bağlantısı ile çalışan
bir mobil asansör takip yazılımıdır.

Biz, Uygulama Kullanıcısı (burada "Kullanıcı" ya da "Siz" olarak da bahsedilecektir) Uygulama'yı
kullanılmaya başladığında üstlendiği yasal hükümlülükleri bildirmek için bu Kullanım Şartları'nı
Uygulama Kullanıcısı'na sunuyoruz.
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1. Kullanım Şartları
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Bu Kullanım Şartları Uygulama Sahibi ve Uygulama Kullanıcısı arasında bir anlaşma oluşturmaktadır.
Lütfen Uygulama'yı kullanmaya başlamadan evvel bu Kullanım Şartları'nı dikkatli bir şekilde
okuyunuz. Uygulama'yı herhangi bir şekilde kullanmaya başladığınızda bu Kullanım Şartları'nı ve
ilaveten Gizlilik Politikası'nı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu Kullanım Şartları'na bağlı olmayı kabul
ettiğinizi onaylamış olursunuz. Biz, bu Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik Politikası'nı herhangi bir zamanda
değiştirme hakkını saklı tutarız. Kullanım Şartları ya da Gizlilik Politikası metinlerinde meydana gelen
herhangi bir değişiklik durumunu dilersek kullanıcılara e-mail, bildirim, vb. yollarla duyurabiliriz fakat
bu konuda herhangi bir zorunluluğumuz yoktur. Uygulama Kullanıcısı, Uygulama içerisinden
ulaşabileceği Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası metinlerini olası bir değişiklik durumunu göz
önünde bulundurarak belirli aralıklarla kontrol etmekle yükümlüdür. Kullanıcı'nın, böyle bir değişiklik
halinde Uygulama'yı kullanması, Kullanım Şartları'nı ve Gizlilik Politikası'nı güncel yani en son haliyle
kabul ettiği anlamına gelir. Bu Kullanım Şartları, uygulamayı cihazına indiren kayıt olmuş ya da
olmamış bütün kullanıcıları kapsar.

Bilinmelidir ki, "Zorunlu Tahkim" başlığı altında izah edilen belirli tipteki ihtilaflar hariç, Kullanıcı bu
Uygulama'yı kullanmaya başladığı andan itibaren meydana gelebilecek herhangi bir ihtilaf
durumunda toplu davaya ya da grup çapında tahkime iştirak etme hakkından vazgeçtiğini ve bu
ihtilafın Kullanıcı ve Biz arasında Bağlayıcı, Bireysel Tahkim/Hakem yoluyla çözüleceğini kabul eder.

2. Dil

Bu Kullanım Şartları sözleşmesi ve Gizlilik Politikası sözleşmesi aslen Türkçe yazılmıştır. Eğer bu
sözleşmenin ya da Gizlilik Politikası sözleşmesinin herhangi bir dildeki çevirisi Türkçe versiyonu ile
uyuşmaz, çelişir ise sözleşmenin Türkçe versiyonu geçerli olarak kabul edilecektir.

3. Yaş Uygunluğu

Kullanıcı, Uygulama'yı kullanabilmek için en az 18 yaşında olmak zorundadır. Bu yaş sınırlamasına,
hiçbir kısıtlama olmadan Uygulama'ya kayıt olma işlemi de dahildir. Lütfen 18 yaşından küçükseniz bu
uygulamayı indirmeyiniz, kullanmayınız. Kullanıcı'nın 18 yaşından küçük olmasına rağmen herhangi
bir şekilde Kullanım Şartları sözleşmesini onaylayarak Uygulama'yı kullanması ve kişisel bilgilerini
(örneğin ad, soyad, adres, telefon, email) vermesi halinde Uygulama Sahibi sorumlu tutulamaz.
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4. Uygulama'nın Kullanımı

Her Kullanıcı, kullanımı hükümetinin ilgili yasalarıyla, kanunlarıyla ve yönetmelikleriyle çelişmemek
şartıyla ve bu Kullanıcı Şartları'nda belirtilen yükümlülükler dahilinde uygulamayı kullanabilir. Biz,
Kullanıcı'nın herhangi bir şekilde bu Kullanım Şartları'nı ihlal ettiğini tespit etmemiz ya da uygulamayı
kullanmak için elverişsiz olduğuna karar vermemiz halinde Kullanıcı'nın uygulamaya erişimini askıya
alma ya da sona erdirme hakkını saklı tutarız. Eğer eylemlerinizin Kullanım Şartları'nı ihlal ettiğine
karar verirsek, herhangi bir zorunluluk olmaksızın tamamen kendi insiyatifimizi kullanarak sizinle
bireysel olarak çalışıp bu ihlali çözme yoluna gidebiliriz ve eğer bu çözüm çabaları başarısızlıkla
sonuçlanırsa Uygulama'ya erişiminizi kaldırabiliriz. Yalnızca Siz, bu Kullanım Şartları'nın hükümetinizin
size uygulanabilir bütün yasa, kanun ve yönetmelikleriyle uyumlu olduğundan emin olmaktan ve bu
Kullanım Şartları'nın ya da Uygulama'nın kullanımının yasaklandığı ya da herhangi geçerli yasa, kanun
veya yönetmelikle çeliştiği yerlerde Uygulama'ya erişim hakkının kaldırılmasını sağlamaktan ve
Uygulama'ya erişim hakkının kaldırıldığından emin olmaktan sorumlusunuz. Lütfen Kullanım Şartları
veya Uygulama kullanımı hükümetinizin herhangi bir yasa, kanun veya yönetmeliğiyle çelişiyorsa bu
Uygulama'yı kullanmayınız. Bilinmelidir ki Kullanım Şartları ya da Uygulama'nın kullanımı, Kullanıcı'nın
hükümetinin herhangi bir yasa, kanun veya yönetmeliğiyle çelişmesine rağmen Kullanıcı'nın
Uygulama'yı kullanması halinde bu eylemden Uygulama Sahibi sorumlu değildir.

Biz, Uygulama'nın 7/24 çalışır durumda olması için gerekli çabayı göstereceğiz fakat bilinmelidir ki
zaman zaman sistem bakımı için geçici süreli kesintiler yapma hakkını saklı tutarız. Uygun olduğunda,
insiyatifimiz dahilinde, Siz'i meydana gelebilecek herhangi bir kesintiden haberdar etmek için çaba
sarfedeceğiz fakat böyle yapmak konusunda herhangi bir zorunluluğumuzun olmadığı bilinmelidir.
Uygulama Sahibi, yaşanabilecek herhangi bir kesintiden kaynaklı aksaklık süresinden sorumlu değildir.
5. Kullanıcı Yükümlülükleri

Uygulama'yı kullanabilmek için Kullanıcı'nın kayıt olması ve bu Kullanım Şartları'nı kabul etmesi
gereklidir. Biz, eğer bu Kullanım Şartları'nı kabul etmezse Kullanıcı'nın Uygulama'ya erişimini
reddetme, askıya alma ve sonlandırma haklarını saklı tutarız.

Yanlızca Siz, kaydınızın tamamlanmasını ve güncel olmasını sağlamaktan sorumlusunuz. Dilediğiniz
zaman Uygulama'yı kullanmaktan vazgeçebilirsiniz.
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Biz, Siz'e bizim Gizlilik Politikası sözleşme metinlerimizi okumanızı tavsiye ediyoruz. Gizlilik
Politikası'nda kişisel verilerinizi nasıl işleyeceğimiz ve kullanacağımız, kiminle ve nasıl bu verileri
paylaşacağımız açıklanmıştır.

Uygulama'nın herhangi bir şekilde kullanımıyla Kullanıcı tarafından iftira niteliğinde, lekeleyici,
küfürlü, taciz edici, tehditkar, nefret dolu, saldırgan ya da herhangi bir yasayı ihlal eden ya da hiçbir
kısıtlama olmadan, telif hakkı, ticari marka, sırrın masuniyeti, aleniyet ya da diğer kişilik hakları veya
mülkiyet hakları da dahil herhangi bir üçüncü bir partinin hakkını çiğneyen herhangi bir içerik
yüklenmeyecektir.

Uygulama içerisinde Kullanıcı'nın yazarak doldurabileceği çeşitli metin kutuları bulunmaktadır.
Bilinmelidir ki bu metin kutuları içerisine Kullanıcı'nın Uygulama Sahibi ya da başka herhangi bir
üçüncü şahıs, şirket, kurum, kuruluş, organizasyon, siyasi parti, devlet hakkında eleştiri, hakaret, argo
içeren yazılar yazması kesinlikle yasaktır ve böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Uygulama
Sahibi ilgili metinleri silme ve Uygulama'nın yıllık kullanım (burada "lisans" olarak da bahsedilecektir)
süresinin sona ermesini beklemeksizin Kullanıcı'nın Uygulama'ya erişimini askıya alma ya da sona
erdirme hakkını saklı tutar. Metin kutularına Kullanıcı tarafından eleştiri, hakaret, argo içerikli
yazıların yazılmasından Uygulama Sahibi ve İştirakler sorumlu tutulamayacaktır.

Yalnızca Siz, Uygulama'yı kullanabilmek için gerekli olan araç gereçleri, yan hizmetleri, donanımı,
yazılımı, interneti temin etmek ve sürdürmekle yükümlüsünüz. Yine yanlızca Siz, bu gibi araç gereç ve
yan servislerin bize ait olan Uygulama ile uyumlu olmasını sağlamaktan sorumlusunuz.

Uygulama, kayıt işleminin tamamlanmasından itibaren 2 ay boyunca ücretsiz olarak
kullanılabilecektir. 2 aylık bu ücretsiz kullanımın ardından Uygulama'yı kullanmaya devam edebilmek
için Kullanıcı'nın Biz'e yıllık kullanım yani lisans bedelini ödemesi gerekecektir. Yanlızca Siz, eğer varsa,
Biz'e ödemekle yükümlü olduğunuz ücreti zamanında ödediğinizden emin olmakla sorumlusunuz.
Lütfen ödemekle yükümlü olduğunuz ücreti ödemediğiniz taktirde Uygulama'yı kullanamayacağınızı
aklınızda bulundurun. Bununla beraber Biz, herhangi bir zorunluluğumuz olmaksızın tamamen
insiyatifimizi kullanarak, dilersek Kullanıcı'nın talebi üzerine Uygulama'nın deneme süresini
istediğimiz kadar uzatabiliriz. Biz, Kullanıcı'nın 1 yıllık kullanım süresinin sona ermesinin ardından
Uygulama'yı kullanmaya devam etmek istemesi halinde ödemesi gerekecek olan yıllık lisans bedelini
değiştirme ve değiştirmeme hakkını saklı tutarız.

6. Kurallar, Kısıtlamalar, Telif Hakları
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Uygulama'da gösterilen ve sahnelenen metin, grafikler, logolar, araçlar, fotoğraflar, resimler, çizimler,
yazılım, ses, video ve animasyonlar (toplu olarak "Uygulama İçeriği") Biz'im ve/veya üçüncü şahısların
malıdır ve uluslararası telif hakları yasaları tarafından korunmaktadır. Tüm ticari markalar, hizmet
markaları ve ticari ünvanlar Biz'e ve/veya üçüncü partilere tescillidir ve Siz'in bu Uygulama'yı
kullanmanız, Uygulama üzerinden erişilen herhangi bir Uygulama İçeriği'nin kapsamına giren tüm
kurallara, kısıtlamalara, bilgi ve telif hakkı bildirimlerine riayet etmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

7. Taahhüt Reddi

Yasanın izin verdiği azami ölçüde, Biz, hiçbir kısıtlama olmadan ticarete uygunluğun, özel bir amaca
uygunluğun, ihlal durumunun olmamasının zımni teminatı da dahil, ister açık, ister zımni, ister kanun
hükmünde herhangi bir türevdeki bütün beyan ve taahhütleri kabul etmiyoruz. Biz, Uygulama'nın
kesintiye uğramadan ya da hatasız çalışacağına dair herhangi bir garanti vermiyoruz ve Uygulama'yı
bu haliyle bu Kullanım Şartları'na tabi olarak Siz'e temin ediyoruz.

Yeterince açık olması açısından tekrarlamak gerekirse, Biz, Uygulama'ya ilişkin, ister açık ister zımni
herhangi bir türde beyan ve taahhütte bulunmuyor ve ticarete uygunluğun, özel bir amaca
uygunluğun, ihlal durumunun olmamasının teminatı dahil böyle tüm beyan ve taahhütleri
reddediyoruz.

8. Tazmin

Yanlızca Siz, bu anlaşmayı ya da kanuni herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmenizden veya
Uygulama'ya erişiminiz ve kullanımınızdan ötürü herhangi bir üçüncü partinin (üçüncü kişinin) açmış
olduğu dava veya yapmış olduğu hak iddiasından kaynaklanan her türlü bedeli (hiçbir kısıtlama
olmadan, avukat ücreti de dahil) tazmin edecek ve Uygulama Sahibi'nin, ortaklarının ve Uygulama'nın
Hizmet Sağlayıcıları'nın (hiçbir kısıtlama olmadan, hosting ve telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları
da dahil) zarar görmesini engelleyecek ve Uygulama Sahibi'ni, ortaklarını ve Uygulama'nın Hizmet
Sağlayıcıları'nı (hiçbir kısıtlama olmadan, hosting ve telekomünikasyon hizmeti sağlayıcıları da dahil)
sorumlu tutmayacaksınız.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması
5/36

Kanunun izin verdiği maksimum dereceye kadar, Uygulama Sahibi ve İştirakler, herhangi bir dolaylı,
tesadüfi, hususi, bağlı, cezai zararlardan ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar, kazanç kaybından ya
da toplamda 200 Türk Lirası'nı geçen herhangi bir direkt maddi zarardan, böyle bir zararın ya da
kaybın olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi ve alınan tedbirler amacına ulaşmakta başarısız
olmuş olsalar dahi, Uygulama ile ilgili olarak, sözleşme veya haksız muamele, kusursuz sorumluluk,
ihmalkarlık, herhangi bir hukuk veya adalet kuramı altında sorumlu olmayacaklardır ve bu
sorumluluğun sınırlandırılması, Uygulama Sahibi'nin ve İştiraklerin gerekli gördükleri taktirde
herhangi bir adil tedbiri almalarına engel olmayacaktır. Böyle bir adil tedbir hakkına rağmen yine de,
geçerli yasanın böyle bir sorumluluğun sınırlandırılmasına veya sorumluluk kabul edilmemesine izin
ve olanak vermemesi halinde, bu sorumluluğun sınırlandırılması yasanın müsaade ettiği azami ölçüde
geçerli olacaktır.

10. Ödeme İşleyicileri

Uygulama ile bağlantılı olarak yapılan finansal işlemler bazı durumlarda, kendilerine ait ilgili kullanım
şartları, gizlilik politikası ve/veya herhangi bir uygulanabilir ödeme hükümleri ve koşulları uyarınca bir
üçüncü parti tarafından işlemden geçirilecektir. Böyle üçüncü partilerin uygulamaları hakkında bilgi
edinmenizi tavsiye ediyoruz. Biz, hiç bir kısıtlama olmadan sistem aksaklık süresi veya ödeme hizmet
kesintisi de dahil herhangi bir üçüncü parti ödeme işleyicisinin eylemlerinden ya da eylemsizliğinden
sorumlu olmayacağız.

11. Para İadesi

Siz, Uygulama'yı kullanımınızı askıya alır veya sona erdirirsek ya da Siz gönüllü olarak Uygulama'yı
kullanmaktan vazgeçerseniz, para iadesi almayacağınızı kabul ediyorsunuz. İlaveten Siz, Gizlilik
Politikası'nda belirtilen haklarınıza bağlı olarak verilerinizi işlememizi kısıtlandırmamız veya sona
erdirmemiz ya da verilerinizi silmemizi talep etmeniz durumunda da para iadesi almayacağınızı kabul
ediyorsunuz.

12. Üçüncü Parti Linkler, Siteler, Servisler
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Uygulama, Uygulama'ya ait olmayan ve Uygulama tarafından yönetilmeyen üçüncü parti web
sitelerine, hizmetlere ya da diğer olay veya faaliyetlere linkler içerebilir. Eğer üçüncü parti herhangi
bir web sitesi, hizmet veya içeriğe Uygulama üzerinden erişirseniz, bu Kullanım Şartları'nın ve Gizlilik
Politikası'nın böyle sitelerin kullanımına uygulanmayacağını kabul ediyorsunuz. Siz, açık bir şekilde,
herhangi bir üçüncü parti web sitesini, servisi veya hizmeti kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir
kayıp veya zarardan Uygulama Sahibi'nin doğrudan veya dolaylı sorumlu tutulamayacağını kabul
ediyorsunuz.

13. Genel Hükümler

a. Devretme ve Yargı

Biz, bu Kullanım Şartları altında, Siz'in onayınız olmaksızın, dilediğimiz zaman haklarımızı ve
yükümlülüklerimizi bir başka şahısa, şirkete ya da iştirake devretme hakkını saklı tutarız.

Bu Kullanım Şartları, kanunların ihtilafı hususunda Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine etki etmeden
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na uygun olarak yorumlanacak ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
tarafından yönetilecektir. Hem Biz hem de Siz, Uygulama ile bağlantılı olarak herhangi bir tarafın
diğer tarafa karşı başlattığı yasal işlem, adli muamele ya da hukuk davası ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti
İstanbul mahkemelerinin tek ve yegane özel yargı yetkisi olduğunu geri dönülemez bir şekilde kabul
ediyoruz. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, bu Kullanım Şartları, her iki tarafı da bu Kullanım
Şartları'nda ihtiva edilen mahremiyet hükümlerinin ve tazminat hükümlerinin ihlaline ilişkin ihtiyati
tedbirler aramaktan men etmeyecektir. Tekdüzen Ticaret Kanunu, yasanın izin verdiği tüm ölçüde, bu
Kullanım Şartları hükümlerine uygulanmayacaktır. Herhangi bir sipariş formu ya da şirket formunda
yer alan 'click-wrap' yani tıklama yoluyla kabul edilen hükümler veya 'shrinkwrap' yani ürünü
açma/çalıştırma suretiyle kabul edilen hükümler, bu Kullanım Şartları hükümlerinin yerine
geçmeyecek ve bu Kullanım Şartları hükümlerine uygulanmayacaktır. Bu Kullanım Şartları hükümleri
ile herhangi bir 'click-wrap' yani tıklama yoluyla kabul edilen hükümler arasında veya bu Kullanım
Şartları hükümleri ile herhangi bir 'shrinkwrap' yani ürünü açma/çalıştırma suretiyle kabul edilen
hükümler arasındaki herhangi bir ihtilaf durumunda bu Kullanım Şartları hükümleri geçerli olacaktır.

b. Zorunlu Tahkim
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Siz, Siz ve Biz ya da Siz ve İştiraklerimiz arasındaki tüm ihtilaflara ilişkin, böyle bir ihtilaf bir üçüncü
partiyi kapsasın ya da kapsamasın, hiç bir kısıtlama olmadan bu Kullanım Şartları ile ya da
Uygulama'yı kullanımızla ilgili ihtilaflar da dahil, Siz'in ve Biz'im öncelikle böyle bir anlaşmazlığı her iki
taraf açısından da tatmin edici olacak bir şekilde çözmek için birbirimiz ile görüşeceğimizi ve eğer 90
gün içerisinde herhangi bir uzlaşmaya varamazsak bu ihtilafın İstanbul Tahkim Merkezi'ne iştirak
edeceğini ve İstanbul Tahkim Merkezi'nin tüketici ilişkili ihtilafların hakemliği kuralları altında
Bağlayıcı Tahkim vasıtasıyla çözüme ulaşacağını ve Siz'in sonuç olarak açıkça jüri huzurundaki dava
hakkındanızdan feragat ettiğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca Siz, ancak herhangi bir şekilde fikri
mülkiyet haklarımızı ihlal etmeniz ya da tehdit etmeniz halinde, Biz'im Türkiye Cumhuriyeti'indeki
herhangi bir mahkemede ihtiyati tedbir talebinde bulunabileceğimizi kabul ediyorsunuz. Siz, bu
anlaşmanın kapsamındaki herhangi bir hak iddiası için toplu davaya ya da grup çapında tahkime
iştirak etmeyeceksiniz. Siz, Biz'e karşı olabileceğiniz herhangi bir grup davasına, toplu davaya üye ya
da temsilci olarak katılma hakkınızdan vazgeçiyorsunuz. Siz, eğer Biz davaya bir taraf isek, özel ya da
temsilci yetkisi içinde getirilen davalara ya da başka bir kişinin beyanını içeren konsolide davalara
katılmayacağınızı da kabul ediyorsunuz. Bu ihtilaf karar hükmü, tahkim ile ilgili herhangi bir devlet
yasası tarafından değil, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu tarafından yönetilecektir. Hakem
tarafından verilen karar hükmü, yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede girilebilir. Herhangi bir
geçerli yasa hükmüne rağmen hakem, yasal hakları, tazminatları ya da bu Kullanım Şartları ile çelişen
kararları verme yetkisine sahip olmayacaktır. Siz, aksine işaret eden herhangi bir kural veya yasaya
bakılmaksızın, bu Uygulama'nın kullanımıyla bağlantılı, ilişkili ya da kullanımından ortaya çıkan
herhangi bir dava hakkının ortaya çıkmasının ardından en geç 1 yıl içerisinde dava açılabileceğini ve
eğer dava hakkının ortaya çıkmasının ardından 1 yıldan fazla bir süre geçmişse dava açılamayacağını
kabul ediyorsunuz.

Siz, yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Siz'in ve Biz'im aramızdaki herhangi bir tahkim işleminin
İstanbul, Türkiye'de icra edileceğini, tahkim dilinin Türkçe olacağını ve tüm tahkim işlemlerinin
mahrem sayılacağını kabul ediyorsunuz.

Eğer bu bölümdeki hakemlik ve toplu dava feragatı ile bağlı olmak istemiyorsanız, bu Kullanım
Şartları'nı ilk kez kabul ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde (geçerli yasa tarafından daha uzun bir
süre gerekmedikçe) bize yazılı olarak tebliğ etmek ve daha sonra eğer bize karşı herhangi bir
anlaşmazlığınız varsa, "Devir ve Yargı" bölümünde belirtilenlere uygun olarak, dava etmek
zorundasınız. Yazılı tebliğiniz info@q-elevator.com adresine email olarak gönderilmelidir. Eğer bizi bu
paragraf uyarınca bilgilendirmezseniz, hiçbir kısıtlama olmaksızın tahkim ve toplu dava feragat
hükümleri dahil, ayrıca ilk kez kabul etme tarihinizden sonra bu Kullanım Şartları'nda yaptığımız
değişikliklerdeki bu gibi hükümler de dahil, bu bölümün koşullarıyla bağlı olmayı kabul ediyorsunuz.
Tebliğiniz (1) tam adınızı; (2) posta adresinizi; (3) email adresinizi ve (4) bizimle olan
anlaşmazlıklarınızı hakem yoluyla çözmek veya toplu davaya iştirak etme hakkınızdan feragat etmek
istemediğinize dair bir ifade ihtiva etmek zorundadır. Eğer, bu bölümde gelecekte yapabileceğimiz
değişikliklere ilişkin tebliğleri veya redleri alacağımız adrese yaptığımız değişiklikler dışında, bu
bölümde değişiklik yaparsak, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde info@q-elevator.com
adresine yazılı tebliğ göndererek böyle bir değişikliği kabul etmeyebilirsiniz. Eğer bu bölümdeki
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hükümleri ilk kabul ettiğiniz tarihten itibaren 30 gün içinde vazgeçip uygun bir şekilde çekildiyseniz bu
bölümde gelecekte yapabileceğimiz bir değişikliğe ilişkin bize red tebliği göndermeniz gerekmez. Eğer
düzgün bir şekilde çekilmediyseniz, öyleyse gelecekteki bir değişikliği reddederek, bizimle aranızda
olan herhangi bir uyuşmazlık için Türkçe dilinde ve bu bölümün reddetmediğiniz değişikliklerle
düzenlenmiş haliyle uygun olarak hakeme başvuracağınızı kabul ediyorsunuz. Bu paragrafa binaen
gönderilmiş bir tebligat yanlızca bu Kullanım Şartları'nı etkiler; eğer daha önce bizimle tahkime
katılmışsanız veya anlaşmazlık çözüm anlaşması imzalamışsanız ya da gelecekte bu gibi diğer
anlaşmaları yaparsanız, bu bölümdeki hükümlerden vazgeçerek çekilmenize dair tebligatınız Biz ve Siz
arasındaki diğer tahkim anlaşmalarını etkilemeyecektir.

c. Varlığını Sürdürme

"Kullanım Şartları", "Dil", "Kullanıcı Yükümlülükleri", "Kurallar, Kısıtlamalar, Telif Hakları", "Taahhüt
Reddi", "Tazmin", "Sorumluluğun Sınırlandırılması", "Ödeme İşlemcileri", "Para İadesi", "Devretme ve
Yargı", "Zorunlu Tahkim", "Varlığını Sürdürme", "Birleşme ve Bölünebilirlik", "Feragat Edilemez" ve
"Başlıklar" olarak isimlendirilen bölümler, bu Kullanım Şartları'nın son bulması veya süresinin dolması
durumunda varlığını sürdürecektir.

d. Değişiklikler

Biz, dilediğimiz zaman, tamamen kendi insiyatifimizi kullanarak, Uygulama'nın herhangi bir kısmında
geçici veya kalıcı güncelleme, değişiklik, iyileştirme yapabiliriz.

Biz, tamamen kendi insiyatifimizi kullanarak, bu Kullanım Şartları'nı herhangi bir zamanda
değiştirebilir, güncelleyebiliriz. Ayrıca Biz, sona eren hiç bir Uygulama lisansını yenilememe yolunu
izleyerek mevcut tüm kullanıcıların Uygulama lisanslarının sona ermesinin ve lisanslı hiç bir Uygulama
kullanıcısının kalmamasının ardından herhangi bir zamanda, Siz'e email ya da başka uygun bir
elektronik iletişim kanalıyla bildirim göndererek Uygulama'yı askıya alma ve sona erdirme hakkını
saklı tutarız.

e. Birleşme ve Bölünebilirlik
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Bu Kullanım Şartları'nın tarafları bağımsız yüklenicilerdir ve bu Kullanım Şartları Siz ve Biz arasında
herhangi bir temsilcilik, ortaklık, ortak girişim ya da istihdam ilişkisi teşkil etmesi yönünde
yorumlanmayacaktır. Bu Kullanım Şartları, Siz ve Biz arasında tam bir anlaşmayı temsil eder ve
Uygulama'ya ilişkin tüm evvelki ya da eşzamanlı sözlü ya da yazılı tebligatları, teklifleri ve temsilleri
hükümsüz kılar, yerine geçer. Eğer bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün geçersiz,
hükümsüz, uygulanamaz ya da kamu politikasına zıt olması durumunda, bu hüküm lazım gelen asgari
ölçüde sınırlandırılacak ya da çıkartılacak ve böylece bu Kullanım Şartları'nın geriye kalan hükümleri
tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

f. Feragat Edilemez

Bu Kullanım Şartları'nın herhangi bir bölümünün yaptırımı konusundaki noksanlığımız, ileride bu
Kullanım Şartları'nın o bölümünün ya da başka herhangi bir bölümünün yaptırımı hakkımızdan feragat
ettiğimiz anlamına gelmeyecek ve böyle bir muafiyet teşkil etmeyecektir. Herhangi bir aşamada bu
Kullanım Şartları hükümlerine uygunluktan feragat etmemiz gelecekte de feragat edeceğimiz
manasına gelmeyecektir. Bu Kullanım Şartları ile herhangi bir uygunluktan feragat etmemizin
muteber olması için, Siz'e böyle bir feragatı yazılı olarak bildiride bulunmamız gerekir.

g. Başlıklar

Bu Kullanım Şartları'ndaki bölüm ve paragraf başlıkları yanlızca kolaylık amaçlı olup yorumlanmalarına
etki etmeyecektir.
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