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MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 
 

MADDE 1– TARAFLAR 

İşbu sözleşme Zafer Mah. Üniversite Varyantı No:80 Efeler/Aydın/Türkiye adresinde faaliyet INC Teknoloji 
(bundan böyle "INC" olarak anılacaktır) ile İşbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan 
…………… adresinde bulunan (bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır) ile karşılıklı olarak kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir. 

 

MADDE 2– TANIMLAR 

2.1. Uygulama: FaceSyma (bundan sonra “UYGULAMA” olarak anılacaktır. 

2.2. Kullanıcı: UYGULAMA’dan işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade 
etmektedir.  

2.3. Sisteme Erişim Araçları: KULLANICI’nın hesabını yönetim sayfası, UYGULAMA’ya erişim sağlayan 
kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca KULLANICI’nın bilgisinde olan bilgileri ifade eder. 

2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade 
eder. 

 
MADDE 3– KONU VE KAPSAM 
 
3.1. İşbu sözleşmenin konusu; KULLANICI’ya yönelik olarak UYGULAMA’da mevcut olan ve ileride INC 
tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve 
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 

3.2. KULLANICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, UYGULAMAYA yönelik ve üyeliğe ve hizmetlere 
ilişkin INC tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. KULLANICI bahsi geçen 
beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 
MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI 
 
INC herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat 
ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak 
feshedebilir ve KULLANICININ UYGULAMA’dan yararlanmasına son verebilir. 
 
MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri: 
 
5.1.1. KULLANICI kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, UYGULAMADAKİ ürün veya hizmetlerden 
faydalanırken ve UYGULAMADAKİ ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu 
sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara uyacağını kabul eder. 
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5.1.2. KULLANICININ uygulama giriş sayfasında yer alan “Giriş ve Kayıt ol”butonlarından sonra  “ad-
soyad,şifre belirleme bilgilerini” doldurması gerekmektedir. Bu bilgiler Google Bulut Server üzerinde 
saklanmaktadır.  

5.1.3. KULLANICI, UYGULAMA da ücretsiz erişim hakkına sahip olduğu haklar dışında dışında ek olarak 
fotoğraf yükleme hakkı satın almak için “ad-soyad,e-posta,adres,posta kodu,ülke ve kredi kartı” bilgilerini 
paylaşacağını kabul etmektedir. 

5.1.4. KULLANICI UYGULAMAYA erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod 
gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran KULLANICIYA aittir. 
KULLANICI işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs 
tarafından kullanımının sonuçlarından KULLANICI sorumludur. 

5.1.5. KULLANICI UYGULAMA dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve 
hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. INC, KULLANICI tarafından UYGULAMA’ya iletilen veya 
UYGULAMA üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin 
doğruluğunu, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle 
yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı 
ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. 

5.1.6. KULLANICI’NIN UYGULAMA dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk 
kendisine aittir. 13 yaş altındaki bireylerin UYGULAMA’yı kullanım sorumluluğu, UYGULAMA’yı mobil 
cihazına indirende ve/veya ebeveynlerindedir.  

5.1.7. KULLANICI UYGULAMA’NIN INC’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. 
KULLANICI INC ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil 
edecek nitelikteki UYGULAMA dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video 
klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, 
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

5.1.8. KULLANICI ve INC birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve 
uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz. 

5.1.9. INC, UYGULAMA ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, UYGULAMAYI kullanma koşulları ile 
UYGULAMA’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, 
UYGULAMAYI durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, UYGULAMA yayım anında yürürlüğe girer.  

5.1.10. INC UYGULAMA kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir 
garanti vermemektedir. Mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı 
hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış 
kullanım, INC’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer 
yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. 

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

UYGULAMA’nın tüm unsurları INC’ye aittir ve/veya INC tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı 
altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan INC’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin 
alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana 
çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı 
Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, 
aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler INC’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de 
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dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı INC’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme 
masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. 

MADDE 10– MÜCBİR SEBEPLER 

10.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev INC’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına 
karşın UYGULAMAYA yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla INC’nin makul 
kontrolü haricinde gelişen ve INC’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak 
olaylar olarak yorumlanacaktır. 

10.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi 
birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. 

 
11.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ  
 
İşbu Sözleşme …… tarihinde yürürlüğe girer ve ……………………. yürürlükte kalmaya devam eder.   
 
12.DEVİR VE TEMLİK  

Taraflar gerek işbu Sözleşme’yi ve gerekse işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini bir diğerinin yazılı 
iznini almaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.  

 
13.TEBLİGAT  
 
Taraflar, işbu Sözleşme’de yazılı adreslerine yapılacak olan tebligatların yasal ve geçerli tebligat olacağını, 
anılan adreslerde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde değişikliğin meydana geldiği tarihten 
itibaren en geç on gün içinde yeni adresini karşı taraf bildirmeyi aksi halde işbu Sözleşme’de yazılı adreslere 
yapılacak olan tebligatın yasal ve geçerli tebligat olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 
 
14.İHTİLAFLARIN HALLİ  
 
İşbu Sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğacak her türlü ihtilafın hallinde Aydın/Türkiye 
Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.  
 
 
İşbu Sözleşme, ……… tarihinde iki nüsha olarak imzalanmış ve hüküm altına alınmıştır. 
 
 

 
 


