
KULLANIM !ARTLARI 
http://www.figensoft.com ’a eri!erek, bu siteyi gšrŸntŸleyerek veya kullanarak site kullanõmõna 

dair ko!ullarõ okudu"unuzu, anladõ"õnõzõ ve bu ko!ullarla ba"lõ olaca"õnõzõ kabul etmektesiniz. 

#irket, herhangi bir bildirimde bulunmaksõzõn burada belirtilen ko!ullarda ve sitede yer alan di"er 

tüm sözle!me ve bilgilerde diledi"i zaman de"i!iklik yapabilir. De"i!en hŸkŸmler yayõnlandõklarõ 

tarihte geçerlilik kazanacaktõr. Bu de"i!iklikleri takip edebilmek açõsõndan dŸzenli aralõklarla 

burada yer alan ko!ullarõ incelemenizi šnermekteyiz. 
!
Genel Bilgi 
http://www.figensoft.com ismiyle faaliyette bulunan site (Bundan bšyle kõsaca "Site" olarak anõlacaktõr), 

Kolektif House Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4 Sarõyer/!stanbul adresinde ikamet eden 

Figen Yazõlõm Evi Ticaret Limited "irketi (Ò"irketÓ) tarafõndan yšnetilmektedir. 

 

Kullanõcõlar (ÒKullanõcõÓ), Kullanõm Ko#ullarõÕnõn (a#a$õda kõsaca ÒKo#ullarÓ olarak anõlacaktõr), SiteÕyi ziyaret 

etmek ve kullanmakla kendileri için yŸrŸrlŸ$e girece$ini ve SiteÕye eri#meleri sŸrecinde ve sonrasõnda 

veya SiteÕde sunulan hizmetlerden yararlanmalarõ halinde bu Ko#ullarÕa uygun davranmakla yŸkŸmlŸ 

olduklarõnõ bilmektedirler. 
!
Genel Hükümler 

1.! !#bu Site, ilgili yasa hŸkŸmleri çerçevesinde kullanõlmak ko#uluyla herkese açõktõr. Kullanõcõ 

SiteÕde payla#õlan içeriklere eri#ebilir.  

2.! SiteÕnin kullanõmõndan kaynaklanan her tŸrlŸ risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk KullanõcõÕya 

aittir. Bu nedenle KullanõcõlarÕõn i#bu Ko#ullarÕa uygun davranmasõ ve bu Ko#ullarÕõ ihlal etmemesi 

önem ta#õmaktadõr.  

3.! Ba#ta SiteÕde yer alan içerikler olmak Ÿzere, SiteÕde yer alan hiçbir unsur ba#ka internet 

sitelerinde ve/veya ba#ka bir mecrada yazõlõ, sšzlŸ ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sõnõrlõ 

olmamak Ÿzere herhangi bir #ekilde yayõmlanamaz, "irket ile do$rudan ve/veya dolaylõ olarak 

rekabet edecek #ekilde kullanõlmaz. "irket, KullanõcõlarÕõn bu politikalara aykõrõ olarak Site Ÿzerinde 

gerçekle#tirdikleri faaliyetler nedeniyle ŸçŸncŸ ki#ilerin u$radõklarõ veya u$rayabilecekleri 

zararlardan do$rudan ve/veya dolaylõ olarak hiçbir #ekilde sorumlu tutulamaz. †çŸncŸ ki#ilerden 

bu kapsamda gelecek her tŸrlŸ talep ile KullanõcõÕnõn Ko#ullarÕda belirtilen yŸkŸmlŸlŸklerini yerine 

getirmemesinden kaynaklanan zararlar için, ilgili KullanõcõÕya rŸcu edilecektir.  

4.! Site Ÿzerinden eri#ilen ve/veya gšrŸntŸlenen içeri$in depolandõ$õ veritabanõna yalnõzca ilgili 

içeriklerin gšrŸntŸlenmesi amacõyla ve/veya "irketÕin yazõlõ olarak izin verdi$i kullanõm ko#ullarõ 

Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. A Blok Sitesi Beybi Giz Plaza No:1 K:15 D:55 Sarıyer/İSTANBUL adresinde 
ikamet eden Figen Yazılım Evi Ticaret Limited Şirketi (”Şirket”) tarafından yönetilmektedir.



çerçevesinde eri#ilmesi hukuka uygundur. Bunun dõ#õnda yapõlan eri#imler hukuka aykõrõ olup; 

"irketÕin gerekli talep, dava ve takip haklarõ saklõdõr. 

5.! "irket, Site Ÿzerinden kendi kontrolŸnde olmayan ba#ka web sitelerine ba$lantõ verebilir. Bu web 

sitelerinde sunulan hizmetler, ŸrŸnler ve bunlarõn içeri$i hakkõnda "irketÕin herhangi bir taahhŸdŸ 

ve sorumlulu$u bulunmayacaktõr.  

6.! Kullanõcõ, SiteÕde gerçekle#tirece$i tŸm i#lemlerde i#bu Ko#ullarÕõn hŸkŸmlerine, kanuna, ahlaka 

ve adaba, dŸrŸstlŸk ilkelerine uyaca$õnõ kabul ve taahhŸt eder. KullanõcõlarÕõn, bu Ko#ullarÕõ ihlal 

etmeleri, yukarõda belirtilenlerle sõnõrlõ olmamak Ÿzere herhangi bir yšntem ile SiteÕnin i#leyi#ini 

engelleyebilecek davranõ#larda bulunmalarõ, SiteÕye orantõsõz yŸk getirmeleri, ŸçŸncŸ ki#ilerin 

haklarõna tecavŸz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmalarõ durumunda "irket ilgili 

KullanõcõÕnõn SiteÕyi kullanõmõnõ geçici veya daimi olarak durdurabilir. KullanõcõÕnõn bu nedenle 

"irketÕten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.  

!
Ko"ullarõn De#i"tirilmesi  
"irketÕin herhangi bir sebep gšstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksõzõn SiteÕde mevcut her 

tŸrlŸ hizmet, ŸrŸn, bilgi ve sšzle#me ile i#bu Ko#ullarõ de$i#tirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme 

ve SiteÕyi yeniden organize etme, yayõnõ durdurma hakkõ saklõdõr. SiteÕde Ko#ullarÕõn mevcut ve 

gŸncellenmi# versiyonu bulunmaktadõr. SiteÕnin kullanõlmasõ ile Kullanõcõ, mevcut versiyon ile ba$lõ 

oldu$unu kabul eder. 
!
Fikri MŸlkiyet Haklarõ  
"irketÕin herhangi bir sebep gšstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksõzõn SiteÕde mevcut her 

tŸrlŸ hizmet, ŸrŸn, bilgi ve sšzle#me ile i#bu Ko#ullarõ de$i#tirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme 

ve SiteÕyi yeniden organize etme, yayõnõ durdurma hakkõ saklõdõr. SiteÕde Ko#ullarÕõn mevcut ve 

gŸncellenmi# versiyonu bulunmaktadõr. SiteÕnin kullanõlmasõ ile Kullanõcõ, mevcut versiyon ile ba$lõ 

oldu$unu kabul eder. 
!
Sorumlulu#un Sõnõrlandõrõlmasõ 
"!RKET, S!TEÕYE G!R!LMES!, S!TEÕN!N YA DA S!TEÕDEK! B!LG!LER!N VE D!%ER VER!LER!N, 

PROGRAMLARIN VS. KULLANILMASI SEBEB!YLE DO%AB!LECEK DO%RUDAN YA DA DOLAYLI H!ÇB!R 

ZARARDAN SORUMLU DE%!LD!R. "!RKET; !"LEM!N KES!NT!YE U%RAMASI, HATA, !HMAL, S!L!NME, 

KAYIP, !"LEM!N VEYA !LET!"!M!N GEC!KMES!, B!LG!SAYAR V!R†S†, !LET!"!M HATASI, HIRSIZLIK, 

!MHA VEYA !Z!NS!Z OLARAK KAYITLARA G!R!LMES!, DE%!"T!R!LMES! VEYA KULLANILMASI 

HUSUSUNDA HERHANG! B!R SORUMLULUK KABUL ETMEZ. S!TEÕYE YA DA L!NK VER!LEN S!TELERE 

G!R!LMES! YA DA S!TEÕN!N KULLANILMASI !LE "!RKETÕ!N KULLANIM/Z!YARET SONUCUNDA 



DO%AB!LECEK HER T†R SORUMLULUKTAN, MAHKEME VE D!%ER MASRAFLAR DA DAH!L OLMAK 

†ZERE HER T†R ZARAR VE TALEP HAKKINDAN BER! KILINDI%I KABUL ED!LMEKTED!R.  

 

"!RKET, KULLANICILAR TARAFINDAN G…R†NT†LENEN !‚ER!KLER!N H!ÇB!R KO"ULDA 

DO%RULU%UNU, G†VENL!%!N! VE HUKUKA UYGUNLU%UNU GARANT! ETMEMEKTE; BU !‚ER!KLER 

DOLAYISIYLA H!ÇB!R SORUMLULUK †STLENMEMEKTED!R. 

 

S!TE VE !LG!L! !‚ER!KLER ÒOLDU%U G!B!Ó SUNULMAKTA OLUP, "!RKETÕ!N S!TEÕN!N KAPSAMINA 

!L!"K!N OLARAK ZIMN! GARANT!, T!CARETE ELVER!"L!L!K, BELL! B!R AMACA UYGUNLUK DA DAH!L 

ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK †ZERE, A‚IK VEYA ZIMN! H!Ç B!R T†RL† GARANT!S! 

BULUNMAMAKTADIR.  

 

KULLANICI, S!TE VE S!TE !‚ER!S!NDE SUNULAN H!ZMETLERE ER!"!M!N B†Y†K …L‚†DE 

KULLANICIÕNIN !NTERNET SERV!S SA%LAYICISINDAN TEM!N ED!LEN H!ZMET!N KAL!TES!NE 

DAYANDI%INI VE S…Z KONUSU H!ZMET KAL!TES!NDEN KAYNAKLI SORUNLARDA "!RKETÕ!N 

HERHANG! B!R SORUMLULU%UNUN BULUNMADI%INI KABUL EDER. 
!
Uyu"mazlõklarõn ‚šzŸmŸ 
Bu Ko#ullar ile ilgili olarak çõkabilecek bŸtŸn uyu#mazlõklarda šncelikle i#bu metinde yer alan hŸkŸmler, 

hŸkŸm bulunmayan konularda ise TŸrkiye Cumhuriyeti Kanunlarõ uygulanacaktõr. Ko#ullarÕõn 

uygulanmasõndan kaynaklanan ihtilaflarõn çšzŸmŸnde !stanbul Merkez (‚a$layan) Mahkemeleri ve !cra 

Daireleri yetkili olacaktõr. 
!


