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1. İşlem Terminalinde ek yazılımların ve ek hizmetlerin (bundan böyle "Koşullar" olarak 

anılacaktır) ve Hizmet Sözleşmesinin bu Koşullarında belirtilen şartlar ve prosedürler uyarınca 

Müşteri, Şirketin İşlem Terminaline entegre edilmiş ek yazılım ve mikro kod yazılımını 

kullanmaya dair yasal haklar elde etme hakkına sahiptir ve bu haklar bağımsız Şirketin yazılımı 

veya Şirketin ortaklarının yazılımı olarak kabul edilen tüm güncellemeler ve yükseltmelerin yanı 

sıra, bilgi ve eğitim materyalleri, grafikler görüntüler, görsel-işitsel çalışmalar ve analitik veriler 

(bundan böyle "Ek işlevsellik" olarak anılacaktır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 

Şirketin veya ortaklarının dijital içeriğini kullanmaya dair yasal hakları kapsar. 

2. Ek işlevsellik, Müşteriye bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak sağlanır. Ek işlevselliği 

kullanma hakkı için tahsil edilecek tutar tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenir ve Ek 

işlevselliğin açıklamasıyla birlikte İşlem Terminalinde görüntülenir. Şirket, herhangi bir zamanda 

tek taraflı olarak Ek işlevin sağlanması için ücret miktarını yeniden değerlendirme, sunulan Ek 

işlevin içeriğini güncelleme ve başka yöntemlerle değiştirme ve Ek işlevselliğin sürdürülmes ini 

ve erişimini durdurma hakkını saklı tutar.  

3. Müşteri, Ek işlevselliğin kullanımı için basit (münhasır olmayan) bir lisans alır. Bu münhas ır 

olmayan lisansın süresi, buradaki Koşullara göre belirlenir. 

4. Burada aksi belirtilmedikçe ve Tarafların ilişkisinin niteliğinden kaynaklanmadıkça, Müşteri 

münhasır olmayan lisansı kaydın yapıldığı ülkenin sınırları içinde kullanabilir.  

5. Burada aksi belirtilmedikçe ve (veya) İşlem Terminalinde gösterilmedikçe, Müşterinin Ek 

işlevselliği kullanma hakları, Otomatik Olarak Yenilenebilen Abonelik modeli ile ve 30 (otuz) 

takvim günü için alınan bir ücret karşılığında sağlanır. Otomatik Olarak Yenilenebilen Abonelik, 

Ek işlevin kullanım haklarının otomatik olarak yenilenmesi ve sonraki 30 takvim günü boyunca 

kullanım karşılığında Müşteriye %100 peşin ödeme borçlandırması yansıtılması anlamına gelir. 

Müşteri, kişisel hesap üzerinden ödeme yapılan sürenin bitiminden en az iki gün önce program 

arayüzü aracılığıyla Otomatik Olarak Yenilenebilen Üyeliği ödeme yapılmayan bir süre için iptal 

etme hakkına sahiptir. Ücretli abonelik dönemine ait fonlar, bu ödeme süresi 30 (otuz) takvim 

gününden az veya buna eşit ise iade edilmez. 

6. Otomatik Olarak Yenilenebilen Üyeliğin ödeme yapılan süresi 30 (otuz) takvim gününü 

aşıyorsa, iade sadece 30 (otuz) takvim gününü aşan süre için yapılacaktır. Otomatik Olarak 

Yenilenebilen Aboneliğin ücretli süresi ve iade edilecek miktar, ilgili Müşterinin Otomatik Olara k 

Yenilenebilen Aboneliğin iptali talebini sunduğu tarihte hesaplanır. İade, Müşterinin Şirketin 

müşteri destek hizmetiyle iletişime geçmesi sonrasında gerçekleştirilir. İade edilecek fonlar ın 

kesin miktarı Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenir. 

7. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Otomatik Olarak Yenilenebilen Abonelik için başka 

koşullar belirleme ve/veya Ek işlevselliğin bir ücret temelinde (örneğin satın alma yoluyla) 

kullanımı için başka olanaklar sağlama hakkına sahiptir. 

8. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin Hizmet Sözleşmesinin şartlarını ihlal etmesi ya 

da Ek işlevselliğin işlevlerini kötüye kullanması durumunda Ek işlevselliğin Müşteri tarafından 

kullanımına tek taraflı kısıtlamalar getirme ve (veya) sonraki sağlamaları gerçekleştirmeme 

hakkına sahiptir. Bu maddede öngörülen koşullar nedeniyle Şirket tarafından Ek işlevse ll ik 



sağlanmasının feshi durumunda, iade prosedürü, uygun olan durumlarda, Müşterinin Hizmet 

Sözleşmesini ihlalinin niteliğini ve kapsamını ve de Müşteri tarafından ödenen Ek işlevselliğin 

kalan kullanım süresini dikkate alarak Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenir.  

9. Ek işlevselliğin kullanım hakkı, ilgili işlevsellik İşlem Terminali arayüzüne entegre edildiği 

andan itibaren Müşteriye sağlanmış kabul edilir. Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanması için 

bir ödeme yapılması gerekmesi halinde, bu hak, Müşteri tarafından karşılık gelen ödemenin 

yapıldığı tarihte veya sonrasında Müşteriye sağlanmış kabul edilecektir.  

10. Koşullarda, Hizmet Sözleşmesinde veya İşlem Terminalindeki ilgili hüküm ve koşullarda aksi 

belirtilmedikçe, Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanmasına ilişkin ücret, Şirket tarafından 

sunulan ödeme yöntemleri kullanılarak çekilecektir. Müşterinin Ek işlevselliği satın almasına dair 

işlemler mobil uygulamalar aracılığıyla yapılıyorsa, Şirket kullanıcılarına, mobil uygulamalarda 

Ek işlevler için uygulama içi satın alımlar yoluyla ödeme yapmayı teklif eder. Şirket, ödeme 

koşullarını ve prosedürlerini tek taraflı olarak değiştirebilir.  

11. Ek işlevselliğin kullanım hakkının sağlanması için ödeme %100 (yüzde yüz) peşin ödeme 

biçiminde yapılacaktır.  

12. Şirket ile Müşteri arasındaki Hizmet Sözleşmesinin, Müşterinin İşlem Terminalini kullanma 

hakkının sona ermesiyle sonuçlanan herhangi bir reddedilme gerekçesiyle reddedilmes i 

durumunda, Müşteri Ek işlevselliği kullanma hakkını da kaybeder. Yukarıda belirtilenlerle ilgil i 

olarak, Ek işlevselliği kullanma hakkının sağlanması için yapılan ödeme iade edilmez.  

13. Kullanıcı, Ek işlevselliği yalnızca kendi şahsi kullanımı için kullanabilir ve Ek işlevselliğin 

kullanım haklarını üçüncü şahıslara devretme hakkına sahip değildir. 

14. Şirketin, Müşterinin Ek işlevselliği kullanma haklarını üçüncü şahıslardan edindiğini veya bu 

hakları üçüncü şahıslara verdiğini ortaya çıkarması durumunda, Şirket tamamen kendi takdirine 

bağlı olarak Müşterinin Ek işlevselliği ve (veya) İşlem Terminalini kullanma hakkını askıya 

alabilir, sınırlayabilir veya sonlandırabilir ve Ek işlevselliğin kullanım ücretini iade etmeksizin 

Hizmet Sözleşmesini tek taraflı olarak reddedebilir.  

15. Şirket, Ek işlevselliği kullanma hakkı için ödeme yapan Müşterinin olası yasa dışı 

eylemlerinden sorumlu tutulamayacaktır. Yürürlükteki yasalarda aksi özellikle belirtilmedikçe, 

Müşterinin yasa dışı eylemlerinden şüphelenilmesi halinde Şirket, durum açıklığa 

kavuşturuluncaya kadar, Müşterinin Ek işlevselliği kullanma hakkını tek taraflı olarak askıya alma 

veya sonlandırma hakkını saklı tutar. 

16. Şirketin, Müşterinin bir ödeme yaparken yasalara aykırı eylemlerde bulunduğuna inanmak için 

yeterli gerekçeye sahip olması durumunda, Şirket bu konuyla ilgili bir inceleme yapmaları için 

kolluk kuvvetlerine ilgili bilgileri sağlayabilir.    

17. Ek işlevselliğin kullanım hakları Müşteriye, İşlem Terminalindeki kişisel hesabı aracılığıyla 

verilir. 

18. Şirket, yürürlükteki yasalar tarafından bu tür kısıtlamaların gerekli olması halinde, tamamen 

kendi takdirine bağlı olarak, bazı ülkelerde Ek işlevselliğin kullanımını kısıtlayabilir. 

19. Şirket, hizmetlerin sürekliliğini ve satın alınan Ek işlevselliği sağlamak için tüm makul 

önlemleri alır, ancak herhangi bir yükümlülük üstlenmez ve Müşteriye hizmetlerin ve Ek 

işlevselliğin kesintisiz ve hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez. 



20. Şirketin, Ek işlevselliğin işleyişindeki kesintiler nedeniyle Müşterinin maruz kalabileceği 

doğrudan, dolaylı veya olası diğer kayıplardan dolayı Müşteriye karşı bir sorumluluğu yoktur.  

21. Müşteri, Şirket tarafından sağlanan Ek işlevselliğin yatırım ve işlemler için bir tavsiye 

olmadığını kabul eder. Müşteri, işlemlere girme konusundaki tüm kararları kendi takdiriyle alır ve 

Şirket hiçbir koşulda Ek işlevsellik aracılığıyla Müşteriye sağlanan bilgilerle bağlantılı olarak 

Müşterinin maruz kalabileceği doğrudan, dolaylı veya diğer olası kayıplardan sorumlu değildir. 

22. Her durumda, Şirketin Müşteriye ödemekle yükümlü olacağı tüm olası zararların tutarı, 

Müşteri tarafından altı ay boyunca ödenen tüm aboneliklerin maliyetini geçemez. 

23. Bu Koşulların kapsamına girmeyen diğer tüm hususlar, Hizmet Sözleşmesinin hükümler ine 

tabi olacaktır. 

 


