YAZILIM KULLANIM ŞARTLARI
(PC VE MOBİL İÇİN)
1.

Biz kimiz?

Biz, merkezi Merkez Mahallesi Seçkin Sokak DAP Ofis Vadisi Z Ofis No:2-4/A D: 292-293
Kağıthane - İstanbul olan Ergear Teknoloji İnşaat Peyzaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketiyiz.
2.

Tanımlanmış Şartlar

2.1. “Yetkili Sistemler”; Yazılım'ı ticari olarak erişilebilir hale getirdiğimiz araç anlamına gelir
(PC üzerinde; örneğin iTunes Store, Apple iOS üzerinde; örneğin Google Play Store, Android
üzerinde).
2.2. “Yazılım”, bizim tarafımızdan çıkarılan ve bir veya daha fazla Yetkili Sistemi çalıştırmak
için geliştirilmiş oyun ve/veya uygulama yazılımı demektir.
3.

Bu Yazılım Kullanım Şartları ne zaman geçerli olur?

3.1.
Yazılım Kullanım Şartlarımız (“Şartlar”) Yetkili Sistemlerde tüm Yazılımları
kullandığınızda geçerli olur.
3.2. Bu Şartlar sizinle bizim aramızdadır ve Yazılım'ı satın aldığınız mağazanın sahibi
("Mağaza Sahibi") arasında değildir. Biz (Mağaza Sahibi değil), bu Şartlar'da aksi
belirtilmedikçe, Yazılım'ın içeriğinden tek sorumluyuzdur.
4.

Yazılım Lisanslıdır

4.1. Tüm Yazılımlar lisanslıdır, tahsis edilemez, diğer bir deyişle bu Şartlar'da belirtildiği
şekilde Yazılımı kullanma haklarına sahip olursunuz ancak Yazılımın mülkiyeti size geçmez.
Bu Şartlara uymazsanız Yazılım lisansınızı iptal edebiliriz, bu durumda artık Yazılımı kullanma
hakkınız olmaz.
4.2.
Bir Yazılım lisansı satın aldığınızda, Yazılım Mağazası'nın kullanım şartlarında
perakendeci ("Perakendeci") olarak belirtilen şirketten satın alırsınız ve birçok durumda bu
Ergear Teknoloji A.Ş. olacaktır.
5.

Yazılımı Kullanımınıza İlişkin Sınırlamalar

5.1. Yazılımı kullanma lisansınız, sadece ilgili Yetkili Sistemlerde ve kişisel amaç için
Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, Hindistan'da, Rusya'da ve Okyanusya'da ve tüm dünyada
kullanmak üzere münhasır olan bir lisanstır.
5.2. Bizden açık yazılı izin almadan yazılımı ticari olarak kullanamaz, yayımlayamaz,
kullanımı için ücret alamaz veya başka bir şekilde halka açık performanslarda kullanamazsınız.
5.3. Yazılımın herhangi bir bölümünü kiralamaya, kiraya vermeye, alt lisansını vermeye,
yayımlamaya, değiştirmeye, uyarlamaya veya çevirmeye yetkiniz yoktur.
5.4. Yazılımın öykünmesini yapamazsınız.
5.5. Kanunen izin verilen azami ölçüde, Yazılımın herhangi bir bölümüne ters mühendislik
uygulayamaz, kaynak koda dönüştüremez, bileşenlerine ayıramaz, Yazılımdan türev çalışmalar
oluşturamaz veya Yazılım nesne kodundan kaynak kod oluşturmaya teşebbüs edemezsiniz.

5.6. Herhangi bir hesap, hizmet, donanım, yazılım veya ağa erişmek veya bunlara müdahale
etmek üzere veya bir şifreleme, güvenlik veya yetkilendirme mekanizmasını atlamak veya
devre dışı bırakmak için herhangi bir vasıtayı kullanmamalısınız.
6.

Yeniden Satış

6.1. Bizim tarafımızdan açık şekilde izin verilmediği sürece Yazılım’ı yeniden satmamalısınız.
7.

Yaş Derecelendirmeleri

7.1. Yazılımda bir yaş derecelendirmesi varsa, o yaştan küçük olanlar için uygun olmayan
içerik barındırıyor demektir. Ebeveyn veya yasal vasiler çocukların Yazılım'a erişim ve onu
kullanımını ve özel olarak da, topluluk özelliklerinden herhangi birini kullanımlarını gözetim
altında tutmalıdırlar.
8.

Gizlilik

8.1. Yazılım’ı çevrimiçi olarak kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız, sizinle ilgili bilgiler
toplayabiliriz. Kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığına ilişkin bir açıklama
www.ergear.tech/legal adresindeki Gizlilik Politikasında bulunabilir.
9.

Bir Çevrimiçi Toplulukta nasıl davranılır?

9.1. Yazılımımız başka kişilerle veya onlara karşı oyun oynamanıza; başkalarıyla iletişim
kurmanıza ve etkileşimde bulunmanıza, sosyal ağlar yoluyla oyuna ve başka etkinliklere dair
bilgileri paylaşmanıza olanak veren topluluk özellikleri sağlayabilir.
9.2. Topluluk özelliklerini kullanırken, mesajları, yorumları, resimleri, fotoğrafları, videoları
ve diğer içerikler ile bilgileri paylaşabilirsiniz (“Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Medya” veya
“UGM”). Bunu yaparken, dürüst, saygılı ve diğer insanlara karşı düşünceli bir şekilde
davranmalısınız. Saldırgan veya kaba içerikleri paylaşmamalı, topluluk özelliklerini
başkalarına zarar vermek veya korkutmak için kullanmamalısınız. Örneğin:
9.2.1. aşağılayıcı veya ırksal, etnik, dini veya cinsel olarak saldırgan nitelikteki içerikleri
paylaşmayın;
9.2.2. tehdit veya taciz eden yaklaşımlarda bulunmayın;
9.2.3. hiç kimseyi gizlice takip etmeyin;
9.2.4. başkalarının gizliliğini veya fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içeriklere veya
malzemelere erişmeyin, kullanmayın veya dağıtmayın
9.2.5. ilgili yasaları ihlal eden etkinliklerde bulunmayın ve
9.2.6. her zaman sağduyulu ve terbiyeli olun.
10. Çevrimiçi Oluşturma ve Paylaşma
10.1. Sizin tarafınızdan oluşturulan ve paylaşılan UGM size ait olur ancak yine de bizim
UGM'niz üzerinde fikri mülkiyet haklarımız vardır, dolayısıyla bizim iznimiz olmadan UGM'yi
ticari olarak kullanamazsınız.
10.2. Bize ve Yazılımın diğer kullanıcılarına; UGM'nizi, kimliğinizi (ve bir ad kullanmayı
seçerseniz adınızı) Yazılımla ilişkili web sitelerinde de dahil olmak üzere kullanma, dağıtma,

kopyalama, üzerinde değişiklik yapma, görüntüleme ve yayınlama yetkisi verirsiniz. Ayrıca;
size herhangi bir ödeme yapılmaksızın, bize UGM'nizin lisansını verme, satma ve diğer
şekillerde ticari olarak kullanma (örneğin, tek başına veya başka UGM ile birlikte UGM'nize
erişim abonelikleri satma ve/veya UGM ile bağlantılı reklam gelirlerini alma) ve UGM'nizi
bizim ürünlerimizin, Yazılım ve hizmetlerinin tanıtımında kullanma hakkını da verirsiniz.
Bizim ve diğer Yazılım kullanıcılarının UGM'nizde değişiklik yapabileceğini ve UGM'nizle
ilgili olarak sahibi olabileceğiniz telif haklarından feragat edeceğinizi kabul edersiniz.
UGM'nizi yayınlayarak, onun yayınlanmasıyla ilişkili gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve
bu paragrafta belirtilen hakları bize verdiğinizi bildirmiş olursunuz.
11. Çevrimiçi ortamda kötü bir tecrübe yaşarsam ne olacak?
11.1. Hepinizin çevrimiçi topluluğumuzun keyfini çıkarmasını isteriz ancak herkesin uygun
şekilde davranacağına ilişkin garanti veremeyiz. Bundan dolayı, siz ve diğer ‘kullanıcılar’ın
etkinlikleri ve UGM'leri konusunda sorumluluk kabul etmeyiz, sizin etkinliklerinizden ve
UGM'nizden dolayı başkalarına karşı sorumlu olmayız.
11.2. Kabul edilemez veya uygunsuz davranışlarla karşılaşırsanız, bize bildirmenizi isteriz.
11.3. Size ve başka kullanıcılara sosyal ağ hizmetlerinde yayın yapma olanağı tanısak da, bu
hizmetlerden dolayı herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Bir sosyal ağ hizmetinde kabul
edilemez veya uygunsuz davranışlarla karşılaşırsanız, lütfen şikayetlerin bildirilmesi için
kullandıkları yöntemi kullanarak durumu sosyal ağ hizmetlerine bildirin.
12. Çevrimiçi etkinliği izler miyiz?
12.1. Evet, ancak tüm çevrimiçi etkinliğini izleyemeyiz ve bunu yapacağımıza ilişkin herhangi
bir taahhüdümüz yoktur. Ancak size bildirmeksizin, sadece kendi kararımıza bağlı olarak
çevrimiçi etkinliğinizin bir kısmını veya tümünü izleme, kaydetme ve herhangi bir UGM'nizi
yine kendi kararımıza bağlı olarak kaldırma hakkımız saklıdır. Topluluk özelliklerini
kullanımınız tarafımızdan kaydedilebilir ve ilgili bilgiler toplanabilir veya başka kullanıcılar
tarafından bize gönderilebilir. Bu şekilde toplanan bilgiler (örneğin, UGM'niz, sesli ve yazılı
iletişimlerinizin içerikleri, oyun oynayışınıza ilişkin video, etkinliklerinizin tarihi ve konumu,
adınız, çevrimiçi Kimliğiniz ve IP adresiniz); yasalara uymak, kendimizin, lisansörlerimizin ve
kullanıcıların haklarını korumak, çalışanlarımızın ve kullanıcıların kişisel güvenliğini sağlamak
üzere işbu Şartlar'ın uygulatılmasını sağlamak üzere tarafımızca veya bağlı şirketlerimizce
kullanılabilir. Bu bilgiler polise veya diğer yetkililere verilebilir. Bu Şartlar’ı kabul ederek,
bunlara rıza gösterdiğinizi açık şekilde beyan etmiş olursunuz.
12.2. Yazılım tarafından sağlanan topluluk özelliklerinin kullanımı bu Şartlar'a ait 5.2 ve 5.5
maddelerini ihlal etmez.
13. Yazılım Güncellemeleri ve Hizmet Sonu
13.1. Yazılım zaman zaman güncellenebilir ve bu güncellemelerde yeni işlevler eklenebilir
veya varolanlar kaldırılabilir.
13.2. Bizim için bazen bir içeriğe yönelik çevrimiçi desteği kaldırmak zorunlu hale gelir. Bu,
çevrimiçi çok kullanıcılı mod ve skor panoları gibi özelliklerin artık kullanılamayacağı
anlamına gelir. Bir içerik sadece çevrimiçi olarak kullanılabiliyorsa artık onu
kullanamayabilirsiniz.

13.3. Belirli bir içerik için çevrimiçi desteği kaldırmamız gerektiğine karar verirsek, kaldırma
kararından en az 90 gün önce, bildirimler ve web sitemizdeki haberler bölümü adresinden
duyurulmasına çaba gösterilecektir.
14. Telif Hakkı Mülkiyeti
14.1. Yazılım telif hakkı Ergear Teknoloji A.Ş. kuruluşuna ait olan ve özel olarak bize
lisanslanmış kitaplık programları içerebilir. Yazılım'da başka telif hakları ve fikri mülkiyet
hakları da vardır ve bunlar zaman zaman size bildirilebilir.
15. Sorumluluğun Sınırlandırılması
15.1. Aşağıdakilerle ilgili sorumluluğumuzu hiçbir şekilde hariç tutmayız ya da
sınırlandırmayız.
15.1.1.1. Bizim ya da çalışanlarımız, aracılarımız veya taşeronlarımızın ihmalinden
kaynaklanan ölüm ya da kişisel yaralanma;
15.1.1.2. Sahte ya da düzmece yalan beyan;
15.1.1.3. Ücreti mukabilinde satın alınmış herhangi bir Yazılımın tatmin edici kalitede
olamaması, satın alma anında bizim haberdar olduğumuz belirli bir amaca uygun olamaması ya
da bizim Yazılım tanımımıza uygun düşememesi; ve
15.1.1.4. İlgili yasa tarafından hariç tutulamayan ya da sınırlandırmayan başka her türlü
sorumluluk.
15.1.2. Bir tüketici olarak bu Şartlar'dan etkilenmeyen haklara sahip olabilirsiniz. Söz konusu
hakların tamamını Perakendeci'den (yani Yazılımı satın aldığınız tüzellik) olan tarafa karşı
kullanabilirsiniz. Söz konusu Perakendeci, Yazılım Mağazası'nın kullanım şartlarında açıkça
tanımlanacak ve birçok durumda Apple App Store veya Google Play Store olacaktır.
15.1.4. Yazılıma eriştiğiniz ya da onu kullandığınız veya Yazılıma bağlantı verilmiş olan hiçbir
üçüncü taraf web sitesini onaylamadık ya da kontrol etmedik ve bunların içeriklerinden hiçbir
şekilde sorumlu ya da yükümlü değiliz. Üçüncü taraf web sitelerini kullanımınız ilgili web sitesi
ve platformların hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.
15.1.5. Paragraf 15.1'e tabi olarak, biz, bağlı şirketlerimiz, lisans sahiplerimiz ve Mağaza
Sahipleri sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın Yazılımla ilgili olarak uğrayacağı, doğrudan
ya da dolaylı, kaza sonucu ya da sonuca bağlı ve aşağıdakiler de dahil olmak üzere nasıl ortaya
çıkarsa çıksın (ihmalden kaynaklananlar da dahil olmak üzere), uğrayacağı kayıp ve zararlardan
kaynaklanacak olan tüm sorumluluğu hariç tutar:
15.1.5.1. Yazılımı kullanımız ya da ona erişiminiz veya Yazılımı kullanamamanız ya da ona
erişememeniz;
15.1.5.2. Yazılımı indirmek ya da kullanmaktan kaynaklanacak olan her türlü bilgi kaybı ya da
zarar;
15.1.5.3. Ürün sorumluluk hak iddiaları;
15.1.5.4. Yazılımın ilgili yasal ya da düzenleyici gerekliliklere uymadığına dair her türlü iddia;
15.1.5.5. Tüketici koruma ya da benzer düzenleme altında ortaya çıkacak iddialar; ve

15.1.5.6. Yazılımın bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını çiğnediğine dair her türlü iddia.
15.1.6. Paragraf 15.1'e tabi olarak, Yazılımla ilgili olarak, sözleşmede, haksız muamele (ihmal
dahil) ya da başka türlü olma üzere, her türlü kaybınız karşılığında size olan mali
sorumluluğumuz €5 ile sınırlandırılacaktır.
15.2. Yasal Uyumluluk
15.2.1. (i) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ambargo uygulamadığı ya da Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti tarafından "terörizmi destekleyen" ülke olarak tasnif edilmiş bir ülkede
bulunmadığınızı ve (ii) herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yasaklanan ya da
kısıtlanan taraflar listesinde bulunmadığınızı; garanti ve temsil edersiniz.
15.3. Üçüncü Taraf Lehdarlar
15.3.1. Mağaza Sahibi ve onun iştirakleri ve bizim bağlı şirketlerimiz) işbu Şartlar altında
üçüncü taraf lehdarlardır ve her biri işbu Koşulları size karşı bir üçüncü taraf lehdar olarak
uygulama hakkına sahip olacaktır (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır).
15.4. Sözleşmelerimizi size transfer etme hakkımız
15.4.1. Bu hizmet şartları altında haklarımızı ve yükümlülüklerimizi ve işbu Şartlarla ilgili
sizinle bizim aramızdaki her türlü sözleşmeyi sizin rızanız olmaksızın herhangi bir zaman
transfer edebiliriz. Siz bu hizmet şartları altında haklarınızı ve yükümlülüklerinizi ya da işbu
Şartlarla ilgili bizimle olan sözleşmelerinizi transfer edemezsiniz.
15.5. Geçerli olan yasa, yetki alanı ve üçüncü taraf hakları
15.5.1. Yasanın izin verdiği ölçüde, siz ve biz işbu Şartları, konularını ve formasyonlarını kabul
ederiz ve bununla ilgili ortaya çıkabilecek olan her türlü ihtilaf İngiliz hukuku tarafından
yönetilecek ve bu doğrultuda yorumlanacak ve tefsir edilecektir ve Türkiye Cumhuriyeti
mahkemeleri münhasıran yetki sahibi olacaktır. Sizinle bizim aramızdaki sözleşme Türkiye'de
vücuda getirilmiştir.

