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Western Digital Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi 

 

ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUNUZ.  BU BELGENİN 10. MADDESİ’NİN İÇERDİĞİ 

BAĞLAYICI TAHKİM HÜKMÜ, UYUŞMAZLIKLARIN ŞAHSEN 

ÇÖZÜMLENMESİNİ GEREKTİRMEKTE, HUKUK MAHKEMESİNDE TELAFİ 

ARAMA KABİLİYETİNİZİ VE JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINIZI SINIRLAMAKTA 

VE BELLİ UYUŞMAZLIKLARDA GRUP DAVALARINA, GRUP TAHKİMLERİNE 

KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİRMEKTEDİR.  

Bu Son Kullanıcı Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), şahıs veya tek bir kişi olarak sizinle ("siz") 

Western Digital Technologies, Inc., iştirakleri ve bağlı kuruluşları (topluca "WDT") arasında 

WDT tarafından yayınlanan, dağıtılan veya başka bir şekilde kullanıma sunulan yazılımı, 

hizmetleri ve ilgili çevrimiçi veya elektronik belgeleri (topluca "Yazılım" olarak anılacak, WDT 

tarafından sağlanan bu yazılım, aygıt yazılımı, hizmetler, dokümantasyon ve ilgili 

güncellemeler) ve eğer geçerliyse WDT donanım cihazlarıyla ve ürünleriyle ("WDT Cihazları") 

birlikte uygulanmak üzere tasarlanmış Yazılım’ı kullanımınızı düzenleyen bir hukuki akiddir.  

Ancak WDT yazılımı veya hizmetleri için ayrı bir lisans sözleşmesi varsa, ilgili WDT yazılımı 

veya hizmetlerinin kullanımı için bu ayrı lisans sözleşmesinin hükümleri geçerli olacaktır.  

 

YAZILIM’I KURMAKLA, ETKİNLEŞTİRMEKLE, KOPYALAMAKLA VEYA BAŞKA 

BİR ŞEKİLDE KULLANMAKLA, WDT'NİN İŞBU SÖZLEŞMEYLE SİZE TANIDIĞI 

LİSANSIN VE AŞAĞIDAKİ 5. MADDEDE ATIF YAPILARAK KAPSAMA ALINAN 

WDT GİZLİLİK POLİTİKASININ ŞARTLARINI OLUŞTURAN BU SÖZLEŞME’NİN 

HÜKÜMLERİNE BAĞLI KALMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER BU 

SÖZLEŞME'NİN VE WDT GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN HÜKÜMLERİNİ KABUL 

ETMİYORSANIZ YAZILIM’I KURMAMALI, ETKİNLEŞTİRMEMELİ, 

KOPYALAMAMALI VEYA KULLANMAMALISINIZ.  
 

İşbu belgenin 10. Maddesi’nde hüküm altına alınması haricinde bu Sözleşme, zaman zaman 

WDT tarafından değiştirilebilir ancak siz bu Sözleşme'deki ilgili değişiklikleri kabul etmedikçe 

bunlar sizin için bağlayıcı olmayacaktır.   

 

1. LİSANS TANINMASI VE KISITLAMALAR 

Yazılım’ın lisansı sizin zilyetliğinizdedir; size satılmamıştır. Bu Sözleşme'nin hükümlerine bağlı 

olarak WDT işbu belgeyle size Yazılım’ı kendi şahsi veya dahili amaçlarınız doğrultusunda 

kullanmanız ve bu kullanım doğrultusunda sadece bu Sözleşme’ye göre izin verilen şekilde 

Yazılım’ı kullanmak için makul olarak gereken şekilde Yazılım’ın makul sayıda suretini 

çıkarmanız için kişisel, münhasır olmayan, devredilemeyen, alt lisansı verilemeyen ve geri 

alınabilir bir lisans tanımaktadır.   

  

İşbu Sözleşme ile  (a) 1. Madde'de açıkça izin verilmedikçe Yazılım’ı çoğaltmayacağınızı; (b) 

Yazılım’ı değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, tercüme etmeyeceğinizi veya herhangi bir 

türevsel çalışmasını oluşturmayacağınızı; (c) Yazılım’ı veya erişim deneyimi ya da telif hakkı 

koruma mekanizmaları dahil anca bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılım’daki herhangi bir 

teknoloji özelliğini veya tedbirleri herhangi bir vasıtayla veya biçimde kısıtlama altına 
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almayacağınızı veya devre dışı bırakmayacağınızı; (d) Yazılım’ın kaynak kodunu ayrıştırmaya, 

derlemeyi açmaya, ters mühendisliğini yapmaya veya başka bir şekilde kaynak kodunu elde 

etmeye teşebbüs etmeyeceğinizi; (e) Yazılım’ı herhangi bir üçüncü tarafa dağıtmayacağınızı, 

taahhüdü altına sokmayacağınızı, satmayacağınızı, kiralamayacağınızı, kiraya vermeyeceğinizi 

veya başka bir şekilde devretmeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı ya da açıklamayacağınızı; (f) 

Yazılım’da bulunan veya Yazılım’la bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir ticari markayı, 

logoyu, telif hakkını veya başka bir mülkiyet ihbarını, açıklamaları, sembolü veya etiketi 

kaldırmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi; veya (g) bunlarla sınırlı olmaksızın telif hakları, 

ticari markalar, ticari sırlar ve patentler de dahil olmak üzere herhangi bir üçüncü taraf fikri 

mülkiyet hakkının veya iftira, karalama, müstehcenlik ve gizlilikle ilgili haksız fiiller de dahil 

olmak üzere ilgili idari birimin yürürlükteki yasalarının ihlal edilmesine yardımcı olacak 

herhangi bir biçimde Yazılım’ı kullanmayacağınızı ve başkalarına da kullandırmayacağınızı 

kabul ve beyan etmektesiniz.  

 

2. HAKLARIN SAKLILIĞI 

Yazılım’ın telif haklarıyla ve diğer fikri mülkiyet ve sahiplik haklarıyla korunduğunu kabul 

etmektesiniz. WDT ve WDT’nin üçüncü taraf lisans verenleri ("Lisans Verenler"), Yazılım’la 

ilgili olan tüm bu hakları, 1. Madde'de size açıkça tanınan lisans hariç olmak üzere saklı 

tutmaktadırlar. 1. Madde’de açıkça tanınan lisanslar haricinde Yazılım’la ilgili hiçbir hakkın, 

yetkinin, menfaatin veya lisansın, ister çıkarım, hukuki engelleme veya başka bir şekilde olsun 

size tanınmadığını, verilmediğini veya devredilmediğini kabul etmektesiniz. WDT veya Lisans 

Verenler’in Yazılımla ilgili haklarına herhangi bir biçimde müdahale eden veya engelleyen 

hiçbir eyleme katılmamayı kabul etmektesiniz.   

 

3. WDT DIŞINDAKİ CİHAZLARIN KULLANIMI 

Bazı durumlarda Yazılım, WDT dışındaki üreticilerin ürettiği cihazlarla (“WDT Dışındaki 

Cihazlar”) çalıştırılabilir.  Bu tür WDT Dışındaki Cihaz kalitesi veya kabiliyetleriyle ilgili olarak 

WDT’nin herhangi bir taahhüt veya garanti vermediğini kabul edersiniz.  WDT’nin ilgili WDT 

Dışındaki Cihazlar için destek sağlayabileceği ve bazıları için destek sağlamayabileceğini ve 

aynı zamanda WDT’nin Yazılımın bu tür WDT Dışındaki Cihazlarla uyumlu olduğu, uyumlu 

olacağı veya uyumlu kalacağı yönünde herhangi bir teminat vermediğini kabul etmektesiniz. 

 

4. GÜNCELLEMELER; OTOMATİK ÖZELLİKLER 

WDT'nin (aşağıda tanımlandığı şekilde) Yazılım Güncellemeleri hususunda hiçbir yükümlülüğü 

olmadığını kabul etmektesiniz. Ancak WDT, zaman zaman Yazılım’ın güncellenmiş 

versiyonlarını çıkarabilir ve Yazılım hata düzeltmeleri, yamalar, güncellemeler, ek ya da 

geliştirilmiş işlevler, eklemeler ve yeni versiyonlar (topluca "Güncellemeler" olarak anılır) gibi 

Yazılım güncellemelerini denetlemek üzere internet üzerinden otomatik olarak WDT ya da 

üçüncü taraf servis sağlayıcılarına bağlanabilir ve (a) kişisel cihazınızda kullandığınız Yazılım 

versiyonunuzu otomatik ve elektronik olarak güncelleyebilir ya da (b) size ilgili Güncellemeleri 

manuel olarak indirme seçeneği sunabilir. Yazılım’ı kullanmakla ve geçerli olması halinde 

herhangi bir otomatik Güncelleme denetimini devre dışı bırakmamakla, işbu belge kapsamında 

WDT'den veya üçüncü taraf servis sağlayıcılarından Güncellemeleri talep ve kabul etmeyi ve bu 

Sözleşme'nin koşulları ve şartlarının ilgili tüm Güncellemeler için geçerli olacağını kabul 

etmekte, buna muvafakat vermektesiniz.   
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5. WDT TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK TOPLANAN BİLGİLER 

Yazılım, Yazılım’ın kullanımıyla bağlantılı olarak belirli bilgileri WDT'ye ve üçüncü taraf veri 

analizi tedarikçilerine gönderen otomatik iletişim özellikleri içerebilir.  WDT ve üçüncü taraf 

veri analizi tedarikçilerinin, Yazılım'la sağlanan bilgileri nasıl toplayıp kullandığı konusunda 

daha fazla bilgi için lütfen http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx 

adresinde yayınlanan ve atık yaparak kapsama alınan WDT Gizlilik Politikası'nı gözden 

geçiriniz. İşbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek, WDT Gizlilik Politikası koşullarını kabul 

etmektesiniz.  Gizlilik Politikası koşullarını kabul etmiyorsanız, Yazılımı kullanmamalısınız. 

 

6. KAYIT BİLGİLERİ 

Herhangi bir Yazılım veya WDT Cihazı kayıt sürecinin parçası olarak WDT, sizin isminiz, e-

posta adresiniz, kullanıcı adınız ya da şifreniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kayıtla 

ilgili bilgileri talep edebilir. Bu bilgileri sunmakla, Yazılım’la birlikte satın alınan herhangi bir 

WDT Cihazıyla bağlantılı olarak Güncellemenin bulunup bulunmadığına, ürün geri 

çağırmalarına veya güvenlik endişelerine dair ihbarlar da dahil olmak üzere tanıtım amaçlı 

olmayan yazışmalar yapmak üzere bu bilgilerin WDT tarafından toplanmasına ve kullanılmasına 

muvafakat etmiş olursunuz. WDT’nin kayıt işlemiyle bağlantılı olarak sizden topladığı veya 

WDT’nin Yazılım’ı veya WDT Cihazları ile bağlantılı olarak sizin başka şekilde WDT’ye 

sağladığınız bilgilerin WDT tarafından kullanımı WDT Gizlilik Politikası hükümlerine tabi 

olacaktır. 

Kullanıcı adınızın ve şifrenizin gizliliğini koruyacağınızı kabul eder ve kullanıcı adınız ve 

şifrenizin kullanılmasıyla hesabınıza erişim sonucu meydana gelen her türlü veri kaybı, 

çalınması veya imhasına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenirsiniz. 

7. ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK VE HİZMET SAĞLAYICILAR 

Yazılım’ı kullanımınız size üçüncü taraf yazılımını indirme ve kullanma veya Yazılım’la 

ulaşılan üçüncü taraf içeriğine bağlantı verme imkanı tanıyabilir (bu üçüncü taraf yazılımlara ve 

içeriğe topluca "Üçüncü Taraf İçeriği" adı verilir).  Bütün Üçüncü Taraf İçeriği’nin, geçerli 

Üçüncü Taraf İçeriği sahiplerinin mülkiyetinde olduğunu ve yürürlükteki telif hakları ve diğer 

fikri mülkiyet haklarıyla koruma altına alınmış olabileceğini de kabul etmektesiniz. Geçerli 

hizmet tedarikçisi ("Hizmet Tedarikçisi") veya Üçüncü Taraf İçerik sahibi tarafından 

yetkilendirilmeyen herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği’ni hiçbir şekilde kullanamazsınız. Birtakım 

Üçüncü Taraf İçeriğine ulaşabilmek veya ulaşma ve kullanma hakkına sahip olabilmek için 

Hizmet Tedarikçisi veya Üçüncü Taraf İçerik sahibi ile ayrı bir sözleşme akdetmeniz veya 

Hizmet Tedarikçisi'nin kullanım koşulları ve şartlarına uymanız gerekebileceğini kabul 

etmektesiniz. Yazılım kullanımınızla bağlantılı olarak Üçüncü Taraf İçeriği’ne erişmek, 

çoğaltmak, görüntülemek veya başka bir şekilde kullanmak üzere Yazılım’ı kullanmanızın hiçbir 

üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmemesini güvence altına almak sizin 

sorumluluğunuzdadır. 

 

8. GARANTİ REDDİ AÇIKLAMASI 

YAZILIM, SİZE HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" 

SUNULMUŞTUR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE WDT VE 

LİSANS VERENLERİ, BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN İMA EDİLEN HER TÜRLÜ 

http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx
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PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF FİKRİ 

MÜLKİYET HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ VEYA VİRÜS BULUNMADIĞI 

GARANTİSİ VE YAZILIMIN GÜVENLİĞİ, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA DAKİKLİĞİYLE 

İLGİLİ TÜM GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ BÜTÜN 

GARANTİLERİ REDDEDER. WDT, YAZILIM’IN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI 

KARŞILAYACAĞINI VEYA HATASIZ OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. WDT, 

YAZILIM’IN KULLANIMININ SÜREKLİ VEYA KESİNTİSİZ OLACAĞINI GARANTİ 

ETMEMEKTEDİR VE WDT, YAZILIMA YA DA YAZILIMDAN HERHANGİ BİR 

İLETİŞİM KESİNTİSİNDEN DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR.  YAZILIM’IN 

KULLANIMINDAN VEYA UYGULANMASINDAN DOĞAN BÜTÜN RİSK SİZE AİTTİR. 

YAZILIM’IN KULLANILMASI SURETİYLE HERHANGİ BİR YAZILIM’IN, 

MATERYALİN VEYA VERİNİN İNDİRİLMESİNİN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE 

EDİLMESİNİN SİZİN TAKDİRİNİZ VE RİSKİNİZ ALTINDA OLDUĞUNU VE 

VERİLERİN HERHANGİ BİR KAYBI VEYA BOZULMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA 

SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BİLGİSAYARINIZA, CİHAZINIZA, SİSTEMİNİZE VEYA 

AĞINIZA GELECEK HER TÜRLÜ ZİYANDAN ÖTÜRÜ TEK BAŞINA SORUMLU 

OLACAĞINIZI ANLAMAKTASINIZ. YUKARIDAKİ GARANTİ REDDİ, EĞER 

GEÇERLİYSE SİZİN WDT CİHAZLARINI KULLANIMINIZLA İLİŞKİLİ OLAN 

YÜRÜRLÜKTEKİ HİÇBİR GARANTİYİ DEĞİŞTİRMEYECEK, YORUMLAMAYACAK 

VEYA TADİL ETMEYECEKTİR. 

WDT, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİYLE, HERHANGİ BİR WDT DIŞI 

CİHAZLA VEYA BİR HİZMET TEDARİKÇİSİNİN YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK 

SAHİBİNİN HARİÇ TUTULMASIYLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ 

VE BU HUSUSTAKİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.  WDT, ÜÇÜNCÜ TARAF 

İÇERİĞİN DOĞRULUĞU, BÜTÜNLÜĞÜ, GÜNCELLİĞİ, GEÇERLİLİĞİ, TELİF 

HAKLARINA UYGUNLUĞU, MEŞRULUĞU, AHLAKİLİĞİ, KALİTESİ VEYA BAŞKA 

HERHANGİ BİR YÖNÜNÜ İNCELEMEKTEN SORUMLU DEĞİLDİR. WDT, 

GÖREVLİLERİ, İŞTİRAKLERİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ 

TARAF İÇERİK VEYA WEB SİTESİNDEN YA DA YAZILIMLA ERİŞİM SAĞLANAN 

ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN DİĞER MATERYALLERİ, ÜRÜNLERİ VEYA HİZMETLERİNİ 

GARANTİ ETMEMEKTE VEYA ONAYLAMAMAKTADIR VE BUNLARDAN DOLAYI 

SİZE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR KİŞİYE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

YAZILIM KANALIYLA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞE ERİŞİM 

SAĞLAMAYI VEYA KULLANMAYI SEÇTİĞİNİZ ÖLÇÜDE, BU İŞLEMİ TAMAMEN 

KENDİ GİRİŞİMİNİZ OLARAK YAPARSINIZ VE YÜRÜRLÜKTEKİ YEREL YASALAR, 

GİZLİLİK VE VERİ KORUMA YASALARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI 

OLMAMAK ÜZERE İLGİLİ YASALARA UYMAKTAN SORUMLUSUNUZ.   

 

9. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI 

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE HİÇBİR 

HALÜKARDA WDT VEYA LİSANS VERENLERİ, SÖZ KONUSU ZİYAN İHTİMALİ 

KONUSUNDA WDT ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE BUNLARLA SINIRLI 

OLMAMAK ÜZERE İŞ KARI KAYBINDAN, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASINDAN, VERİ 

KAYBINDAN, BİLGİSAYAR SİSTEMİ ARIZASINDAN, BOZULMASINDAN VEYA BU 

SÖZLEŞME’YLE VEYA YAZILIM’I, WDT CİHAZLARINI, HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ 

TARAF İÇERİĞİ VEYA WDT DIŞINDAKİ CİHAZI KULLANAMAMAKLA İLİŞKİLİ YA 
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DA BUNDAN KAYNAKLANAN BAŞKA BİR PARASAL KAYIPTAN DOĞAN ZİYANLAR 

DAHİL HİÇBİR SONUÇSAL, ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL, CEZALANDIRICI VEYA BAŞKA 

NİTELİKTEKİ ZİYANLARDAN ÖTÜRÜ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR. BİRTAKIM 

İDARİ BİRİMLER, SONUÇSAL VEYA ARIZİ ZİYANLARDAN ÖTÜRÜ HARİÇ 

TUTMAYA VEYA YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASINA İZİN VERMEDİĞİ İÇİN 

YUKARIDAKİ SINIRLAMA SİZİN AÇINIZDAN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HİÇBİR 

DURUMDA WDT'NİN İŞBU SÖZLEŞME VEYA YAZILIM’LA BAĞLANTILI TÜM 

ZİYANLAR HUSUSUNDA SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 25 ABD DOLARI’NI 

GEÇMEYECEKTİR. YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR, HARİÇ TUTMALAR VE REDLER, 

ÇÖZÜM TEMEL AMACINDA BAŞARISIZ OLSA DAHİ YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN 

İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. 

WDT, SİSTEMİNİZE HERHANGİ BİR VİRÜS BULAŞMASINDAN, SİSTEMİNİZİN 

KİRLENMESİNDEN YA DA HASAR GÖMESİNDEN YA DA YAZILIM VEYA WDT 

CİHAZLARINI KULLANIMINIZDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ 

GECİKMELERDEN, TUTARSIZLIKLARDAN, HATALARDAN VEYA EKSİKLERDEN 

ÖTÜRÜ SORUMLU VEYA YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.  YAZILIM, NÜKLEER TESİSLERİN, 

HAVA ARACI SEYİR, HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN VEYA HAVA TRAFİĞİ 

DÜZENLEME MAKİNELERİNİN VEYA YAZILIM’DAKİ ARIZANIN ÖLÜME, KİŞİSEL 

YARALANMAYA VEYA CİDDİ FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL ZİYANA YOL 

AÇABİLECEĞİ BAŞKA HERHANGİ BİR MAKİNENİN İŞLETİMİNDE KULLANILMAYA 

YÖNELİK DEĞİLDİR.  

10. UYUŞMAZLIKLAR, BAĞLAYICI ŞAHSİ TAHKİM VE GRUP 

DAVALARINDAN VE GRUP TAHKİMLERİNDEN FERAGAT 

10.1 Uyuşmazlıklar.  10. Madde’nin hükümlerini, sizinle WDT arasındaki tüm 

Uyuşmazlıklara uygulanacaktır.  Bu 10. Madde’nin amaçları doğrultusunda ve bu 10.1 

Madde’sinde hüküm altına alınan istisnaya bağlı olarak "Uyuşmazlık", sizinle WDT arasında 

Yazılım, WDT Cihazları, bu Sözleşme veya sizinle WDT'nin dahil olduğu başka bir işlem 

kapsamında veya ilişkili olarak, sözleşmede, garantide, yanlış beyanda, yolsuzlukta, haksız 

fiilde, tüzükte, yönetmelikte, talimatnamede veya başka bir hukuki ya da muadil esasta doğan her 

türlü uyuşmazlığı, iddiayı veya davayı ifade edecek ve yasalar çerçevesinde en geniş anlamda 

yorumlanacaktır.  SİZ VE WDT, BU SÖZLEŞME’DE TANIMLANDIĞI HALİYLE 

"UYUŞMAZLIK"IN SİZİN TARAFINIZDAN VEYA WDT TARAFINDAN (A) TİCARİ 

SIRRIN HAKSIZ ŞEKİLDE ELE GEÇİRİLMESİ, (B) PATENT İHLALİ, (C) TELİF 

HAKKI İHLALİ VE SUİSTİMALİ VE (D) TİCARİ MARKA İHLALİ VE 

SULANDIRILMASI DAHİL HERHANGİ BİR İDDİAYI VEYA DAVA NEDENİNİ 

İÇERMEYECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA MADDE 10.6’YA KARŞIN, 

BİR TAZMİNAT TALEBİNİN BU DÖRT İSTİSNADAN BİRİNE GİRİP GİRMEDİĞİNE 

HAKEM DEĞİL BİR MAHKEMENİN KARAR VERECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. 

10.2 Bağlayıcı Tahkim.  Siz ve WDT ayrıca: (a) taraflar arasındaki bütün 

Uyuşmazlıkların işbu belgedeki hükümler çerçevesinde tahkimle çözülmesi; (b) bu Sözleşme'nin 

ülke içi ticaretteki bir işleme atıfta bulunması; (c) Federal Tahkim Yasası'nın (9 U.S.C §1 ve 

sonrası) bu belgenin 10. Maddesi’nin yorumlanmasını ve yürürlüğe konulmasını düzenlemesi; ve 

(d) 10. Madde'nin bu Sözleşme'nin sona erdirilmesinden sonra da geçerli kalması hususlarında 

mutabıksınız.  TAHKİM, BİR MAHKEME İŞLEMİNDE KENDİ HAKKINIZDAN 
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FERAGAT EDEREK BİR HAKİM VEYA HEYET  KARARINI KABUL ETMENİZ 

ANLAMINA GELİR VE TEMYİZE GİTME DAYANAĞINIZ ÇOK SINIRLIDIR. Tahkim 

üyesi, söz konusu idari birimde mahkeme oturumundakiyle aynı tazminat hükmüne sizin için de 

varabilir ve telafi arayışına giren şahsi taraf lehine ve sadece o tarafın şahsi talebiyle garanti 

edilen telafiyi sağlamak için gerektiği ölçüde size beyan ya da ihtiyati tedbir kararı 

verebilir. Ayrıca bazı durumlarda tahkim masrafları dava masraflarını geçebilir ve tahkimde 

delilleri sunma hakkı mahkemeye göre daha sınırlı olabilir. Tahkim üyesinin kararı nihai olacak 

ve taraflar üzerinde yargı yetkisi bulunan herhangi bir mahkeme tarafından uygulanabilir 

olacaktır.   

10.3 Küçük Talepler Mahkemesi.  Yukarıdakilere rağmen söz konusu iddianın o 

mahkemede ele alınıyor veya o mahkemenin yargı bölgesine giriyor olması halinde kendi 

eyaletinizin veya belediyenizin küçük talepler mahkemesinde de şahsi bir dava açabilirsiniz. 

10.4 Uyuşmazlık İhbarı. Uyuşmazlık olması halinde siz veya WDT, ilk olarak diğer 

tarafa ihbarı veren tarafın isminin, adresinin ve irtibat bilgilerinin bulunduğu yazılı bildirimle 

birlikte Uyuşmazlığa yol açan somut gerçekleri ve talep edilen tazminat miktarını içeren bir 

Uyuşmazlık İhbarı ("Uyuşmazlık İhbarı") göndermelisiniz. WDT'ye gönderilen Uyuşmazlık 

İhbarı şu adrese iletilmelidir: Western Digital Technologies, Inc., ATTN: Legal Department , 

3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612, U.S.A. ("WDT İhbar Adresi").  Size 

yönelik Uyuşmazlık İhbarı, iadeli taahhütlü postayla WDT’nin dosyasında veya diğer 

durumlarda kayıtlarımızda bulunan en yeni adresinize gönderilecektir. Eğer WDT ve siz, 

Uyuşmazlık İhbarı alındıktan sonraki altmış (60) gün içerisinde Uyuşmazlığı çözümlemek için 

bir anlaşmaya varamazsanız, siz veya WDT 10. Madde uyarınca tahkim işlemine 

başlayabilirsiniz. Uyuşmazlık İhbarı’nın sunulmasının ve alınmasının ardından taraflardan her 

biri, tahkime gitmeden önce Uyuşmazlığı çözümlemek için iyi niyetle hareket etmeyi kabul eder. 

10.5 GRUP DAVALARINDAN VE GRUP TAHKİMLERİNDEN FERAGAT.  

SİZ VE WDT, SINIRLI OLMAKSIZIN FEDERAL VEYA EYALET GRUBU 

DAVALARI VEYA GRUP TAHKİMLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE HER BİR 

TARAFIN DİĞERİNE KARŞI UYUŞMAZLIKLARI, DAVACI VEYA KASTEDİLEN 

HERHANGİ BİR GRUBUN GRUP ÜYESİ OLARAK DEĞİL SADECE BİREYSEL 

NİTELİKLE VEYA TEMSİL İŞLEMİYLE AÇABİLECEĞİNİ KABUL 

ETMEKTESİNİZ. BÖYLECE BU MADDEDE ANA HATLARI VERİLEN TAHKİM 

İŞLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR TAHKİM ÜYESİ, TAHKİM İŞLEMİNDEN 

ETKİLENEN TÜM TARAFLARIN YAZILI MUVAFAKATI OLMAKSIZIN BİR 

TARAFIN İDDİALARINDAN FAZLASINI BİR ARAYA GETİRMEYECEK VEYA 

BİRLEŞTİRMEYECEKTİR. 

10.6 Tahkim İşlemi.  Eğer bir taraf, tahkime gitme seçiminde bulunursa yapılacak 

tahkim, tahkime başvurulduğu tarihte yürürlükte olan, http://www.jamsadr.com adresinden veya 

1-800-352-5267 numaralı telefondan öğrenilebilecek JAMS kurallarına ("JAMS Kuralları") ve 

bu Sözleşme'de ortaya konulan kurallara bağlı olacaktır. Eğer JAMS Kuralları ile bu Sözleşme'de 

ortaya konulan kurallar arasında bir ihtilaf olursa, bu Sözleşme'de ortaya konulan kurallar hüküm 

ifade edecektir. Siz, tahkimde federal, eyalet veya yerel yasalar uyarınca diğer şartlarda size 

sunulan her türlü ve tüm çözümlere ulaşma arayışına girebilirsiniz. Tüm Uyuşmazlıklar, tek bir 

tarafsız tahkim hakemi tarafından çözümlenecektir ve her iki tarafa da tahkim hakeminin 

seçimine katılması için makul bir fırsat tanınacaktır.  Tahkim hakemi, bu Sözleşme'nin 
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hükümleriyle bağlıdır. İşbu Sözleşme’nin yorumlanması, geçerliliği, uygulanabilirliği veya 

yapısıyla ilgili olarak ortaya çıkan, işbu Sözleşme’nin bir kısmı veya tamamının uygulanamaz 

olduğu yönündeki herhangi bir iddia dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm ihtilafları 

çözmek için tek yetki federal, eyalet veya yerel mahkemede değil, tahkim hakeminde olacaktır. 

Tahkim hakemine verilen bu geniş yetkiye karşın mahkeme bir tazminat talebi veya dava 

nedeninin Madde 10.1’de “Uyuşmazlık” tanımı dışında bırakılan (a) ticari sırrın haksız şekilde 

ele geçirilmesi, (b) patent ihlali, (c) telif hakki ihlali ve suistimali ve (d) ticari marka ihlali ve 

sulandırılması sebeplerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit edebilir.   Tahkim hakemi, 

kanun ve hakkaniyet çerçevesinde bir mahkemenin verebildiği tüm kararları verme yetkisine 

sahip olacaktır. Tahkim hakeminin kararı tüm tarafları bağlayıcı olacaktır ve herhangi bir yetki 

mahkemede alınmış karar gibi kabul edilecektir. Tahkim duruşmalarına telefonla katılmayı tercih 

edebilirsiniz.  Telefonla yürütülmeyen tahkim duruşmaları, sizin tercihinize göre sizin birincil 

ikamet yerinizden makul biçimde ulaşılabilen bir yerde veya California, Orange County'de 

gerçekleştirilecektir.  

(a) Tahkim İşlemlerine Başlanması.  Eğer siz veya WDT, bir Uyuşmazlıkta 

tahkime gitmeye karar verirseniz, taraflar aşağıdaki prosedürün uygulanmasında mutabıktır: 

 

(i) Tahkim için Yazılı Talepte Bulunulması. Talep, Uyuşmazlığın 

tarifini ve telafisi istenen ziyan miktarını içermelidir. Tahkim Talebi’nin bir suretini 

http://www.jamsadr.com (“Tahkim Talebi") adresinden bulabilirsiniz. 

(ii) Tahkim Talebi’nin üç suretini ve gerekli başvuru ücretini aşağıdaki 

adrese gönderiniz:   

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A.   

 

(iii) Tahkim Talebi’nin bir suretini Tahkim İhbarı’yla aynı adresten 

veya taraflarca anlaşıldığı şekilde diğer tarafa gönderiniz. 

(b) Duruşma Formatı.  Bütün duruşma formatlarında tahkim hakemi, eğer 

varsa kararın dayandırılacağı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir karar 

düzenleyecektir.  Tahkim sırasında WDT'nin veya sizin önerdiğiniz her türlü uzlaşı miktarı, 

tahkim hakeminin sizin veya WDT'nin hak sahibi olacağı tutarı eğer varsa belirlemesine kadar 

tahkim hakemine açıklanmayacaktır. Uyuşmazlıkla ilgili olan imtiyazsız bilgilerin tahkim 

sırasında keşfine veya değiş tokuşuna izin verilebilir. Taraflar, davanın esasına göre tahkim 

duruşmasına hazırlanılması ya da yürütülmesi için gerekli olması hariç veya ön çözüm için 

mahkeme başvurusu, bir karara ya da uygulanmasına karşı adli itiraz ile bağlantılı olarak gerekli 

olması hariç veya yasa ya da adli karar tarafından başka şekilde gerekli tutulmadıkça, tahkim 

işleminin ve kararın gizli yapısını koruyacaklardır. 

(c) Tahkim Ücretleri.  WDT, bu Sözleşme hükümleri uyarınca (siz veya WDT 

tarafından başlatılan) her türlü tahkimin bütün JAMS başvuruları, yürütmesi ve tahkim ücretleri 

için size ödeme yapacak veya (eğer geçerliyse) iadede bulunacaktır.   

(d) Lehinize Karar Verilmesi.  Sizin veya WDT’nin, vekalet ücretleri ve 

masrafları hariç olmak üzere 75.000 ABD Doları veya daha az miktarda tazminat talebinde 
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bulunduğu Uyuşmazlıklarda tahkimin Uyuşmazlığı çözümlemek için size WDT'nin eğer varsa 

son yazılı teklifinden daha büyük miktar için karar vermesi halinde WDT: (i) hangisi daha 

büyükse 1.000 ABD Doları veya karar miktarını ödeyecek; (ii) eğer varsa makul avukatlık 

ücretlerinizin iki mislini ödeyecek ve (iii) vekilinizin tahkimdeki Uyuşmazlığın araştırılması, 

hazırlanması ve takibi için makul ölçülerde üstlendiği (uzman tanık ücretleri ve bedelleri dahil) 

tüm harcamaları iade edecektir.  Siz ve WDT tarafından üzerinde yazılı olarak mutabık kalınması 

haricinde tahkim hakemi, WDT tarafından ödenecek ücretlerin, masrafların ve harcamaların 

tutarını bu belgedeki 10.6(d) Maddesi uyarınca tespit edecektir.   

(e) Avukatlık Ücretleri.  WDT, bu Sözleşme çerçevesindeki bir Uyuşmazlığı 

içeren, açılmış herhangi bir tahkimin avukatlık ücretlerini ve harcamalarını talep etmeyecektir.  

Yukarıdaki 10.6(d) Maddesi çerçevesindeki avukatlık ücretlerine ve harcamalarına dair hakkınız, 

sizin yürürlükteki yasalar kapsamında avukatlık ücretine ve harcamalarına yönelik haklarınızı 

sınırlamaz; yukarıdakilere rağmen tahkim hakemi, avukatlık ücretlerinin ve harcamalarının 

ödenmesi hususunda çifte karar vermeyebilir. 

(f) Çıkış Tercihi.  Bu Sözleşme'yi (Yazılım’ın veya diğer geçerli WDT 

Cihazları’nın, ürünlerinin ve hizmetlerinin satın alınması, indirilmesi, kurulumu dahil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere) kabulünüzü takip eden otuz (30) gün içerisinde WDT İhbar 

Adresine, (i) sizin adınızı, (ii) posta adresinizi ve (iii) kesin, bağlayıcı bireysel tahkim 

talebinizden hariç tutulma talebinizi ve 10. Madde'de belirtilen grup ve temsil işlemlerinden 

feragati içeren bir yazılı mektup göndermek suretiyle kesin, bağlayıcı bireysel tahkim 

işlemlerinden çıkış tercihinde bulunabilir (kendinizi hariç tutabilir) ve bu Sözleşme'de belirtilen 

grup ve temsil işlemlerinden feragat edebilirsiniz. Yukarıda belirtilen prosedüre uygun olarak 

çıkış tercihinde bulunmanız halinde davadan önce ihbarda bulunma gerekliliği de dahil olmak 

üzere diğer tüm kayıtlar geçerli kalmaya devam edecektir.  

10.7 10. Madde'deki Değişiklikler. İşbu Sözleşmede yer alan aksi yöndeki herhangi 

bir hükme rağmen siz ve WDT, WDT'nin bu Sözleşme'de (WDT'nin adresi dışında) uyuşmazlık 

çözümü prosedürüyle ve grup davası hükümleriyle ilgili olarak gelecekte herhangi bir değişiklik 

yapması halinde WDT'nin ilgili değişiklik için onayınızı alacağını kabul edersiniz. İlgili 

değişikliği onaylamazsanız, taraflar arasındaki her türlü Uyuşmazlığı, bu belgenin 10. 

Maddesi’nde yer alan söyleme uygun olarak tahkime götüreceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. 

10.8 Bölünebilirlik.  Eğer bu 10. Madde'deki herhangi bir hüküm yürütülemez 

görülürse, bu Sözleşme'nin kalan kısmı tam yürürlük ve geçerlilik taşımak kaydıyla bu hüküm 

ayrılacaktır. Bu durum, 10.5 Maddesi’ndeki hüküm altına alınan grup veya temsil davalarındaki 

yasaklama konusunda uygulanmayacaktır; eğer 10.5 Maddesi’ndeki uygulanamaz bulunursa, 10. 

Madde’nin tamamı (fakat sadece 10. Madde) geçersiz ve hükümsüz hale gelecektir. 

11. A.B.D DEVLETİNİN KISITLADIĞI HAKLAR  
 

Yazılım, 48 C.F.R. Bölüm 2.101’de tanımlanan şekliyle ticari bilgisayar yazılımıdır. ABD 

Devleti’nin bir ajansı ya da yüklenicisi iseniz, (a) Savunma Bakanlığı ve yüklenicileri ile ilgili 

olarak 48 C.F.R Bölüm 227.7201 - 48 C.F.R. Bölüm 227.7204 veya (b) diğer tüm ABD Devleti 

lisans sahipleri ve bunların yüklenicileri ile ilgili olarak 48 C.F.R. Bölüm 12.212 uyarınca 

yalnızca lisans kapsamında diğer tüm son kullanıcılara verildiği şekilde Yazılım ile ilgili hakları 

alırsınız.   
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12. İHRACAT VE İTHALAT KISITLAMALARI 
 

WDT, Yazılım’ın sizin kullandığınız ülkede kullanıma uygun olduğu hususunda hiçbir beyanda 

bulunmaz. Yazılım’ın hiçbir bölümünün veya geri plandaki bilgilerin ya da teknolojinin 

hiçbirinin A.B.D ticaret ambargosuna tabi ülkelerin veya bölgelerin (halen İran, Küba, Suriye, 

Kuzey Kore, Sudan ve Kırım bölgesi) (vatandaşına veya mukim şahsına) veya A.B.D Hazine 

Bakanlığı'nın Özel Tahsisli Yurttaşlar listesinde veya A.B.D Ticaret Bakanlığı'nın Yasaklı Kişi 

ve Kurumlar Listesi’nde yer alan kişiler de dahil olmak üzere ABD hükümetinin Endişe Kaynağı 

Tarafların Listelerindeki herhangi bir kimseye yönelik olarak indirilemeyeceğini veya başka bir 

şekilde ihraç edilemeyeceğini ya da yeniden ihraç edilemeyeceğini kabul etmektesiniz. Yazılım’ı 

kullanmakla yukarıdakileri kabul etmiş oluyorsunuz ve bu gibi herhangi bir ülkede veya bu 

ülkelerin ya da bu gibi bir listede yer alan vatandaşın veya mukim şahsın kontrolü altında 

bulunmadığınızı beyan ve ilzam etmektesiniz ve Yazılımı ilgili yasalar ve yönetmelikler 

çerçevesinde izin verilmediği sürece kitle imha silahlarının yaygınlaştırılmasıyla doğrudan veya 

dolaylı olarak ilgili herhangi bir faaliyet için kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bununla birlikte 

Yazılım’ın şifreleme ve yetkilendirme gibi birtakım işlevlerinin ihracat ve ithalat kısıtlamalarına 

tabi olabileceğini ve yürürlükteki tüm kısıtlamalara ve mevzuat gereksinimlerine uymakla 

sorumlu olduğunuzu da kabul etmekte ve anlamaktasınız. 

 

13. ZARARDAN MUAFİYET 

WDT'yi ve Lisans Verenleri’ni, bu Sözleşme'nin sizin tarafınızdan ihlalinden doğan her türlü 

yükümlülüğe, ziyana, talebe, cezaya ve harcamaya karşı zarardan muaf tutmayı, savunmayı işbu 

belgeyle kabul etmektesiniz. 

 

14. FESİH  

WDT’nin işbu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerinize uymadığınızı tespit etmesi halinde 

size bildirimde bulunarak veya bulunmadan WDT, diğer WDT haklarına halel gelmeksizin, 

Yazılım’la ilgili tüm kullanıcı hesapları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu 

Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Fesih sonrasında Yazılım’ın bütün kullanımına 

derhal son verecek ve Yazılım’ın bütün suretlerini imha edeceksiniz.  

 

15. DEVİR 

Bu Sözleşme'yi veya Yazılım’ı, hukukun işletilmesi veya başka bir yolla temlik edemez veya 

devredemezsiniz.  

16. AÇIK KAYNAK YAZILIMI 

İşbu Sözleşme ile lisansı verilen Yazılım, "Açık Kaynak" yazılımı (bilgisayar kodunun genel 

kitle tarafından paylaşılabileceğini, görüntülenebileceğini ve değiştirilebileceğini hüküm altına 

alan bir lisans düzenlemesi kapsamında dağıtımı yapılan bilgisayar yazılımı) içerebilir. Bu 

Sözleşme'nin 1., 2., 14. ve 15. Maddesi’nin getirdiği kısıtlamalar sadece her türlü ilgili Açık 

Kaynak yazılımı için ve Açık Kaynak yazılımının ilgili lisans(lar)ının hükümleriyle çelişki 

oluşturmadığında ve bu ölçüde geçerlidir. Ekli Açık Kaynak yazılımının ilgili lisanslarının 

hükümlerine uymak için gerekli olduğu ölçüde, WDT, Yazılım’ı WDT’den almanızdan itibaren 
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en az üç yıl süre için Yazılım için kaynak kodunun gerekli kısmını http://support.wdc.com/ 

adresinde kullanıma sunar. WDT Açık Kaynak yazılımı için destek sağlamaz.  

17. DESTEK 

Yazılım’la ilgili sorular için lütfen WDT'nin http://support.wdc.com sayfasındaki destek 

forumunu ziyaret ediniz veya http://wdc.custhelp.com/app/ask/ sayfasındaki internet formunu 

kullanarak WDT'nin müşteri destek birimine e-posta gönderiniz.   

18. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ 

Bu Sözleşme, işbu belgedeki esas konu itibarıyla taraflar arasındaki bütün mutabakatı 

oluşturmaktadır ve daha önceki veya eşzamanlı sözlü ya da yazılı bütün anlayışların üzerinde 

hüküm ifade eder.  

19. GEÇERLİ HUKUK; MÜNHASIR YARGILAMA YERİ 

10. Madde hariç bu Sözleşme, yasa çatışması hükümlerine bakılmaksızın California Eyaleti 

yasalarına göre hüküm ifade edecektir.  Madde hükümlerinin uygulanamaz bulunduğu bir 

Uyuşmazlık çıkması, yargı yetkili bir mahkeme tarafından Sözleşme'nin kalan kısmından ayrı 

tutulması veya sizin 10. Madde hükümleri uyarınca çıkış tercihinde bulunmanız halinde hem siz 

hem de WDT, California, Orange County'de bulunan eyalet ve federal mahkemelerinin münhasır 

yargı yetkisine muvafakat edersiniz.  

20. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI MAL SATIŞI SÖZLEŞMELERİ 

KONVANSİYONU  

Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Uluslararası Mal Satışı Sözleşmeleri Konvansiyonu 

kapsamında hüküm ifade etmeyecektir.  

21. BÖLÜNEBİLİRLİK; FERAGAT 

İşbu Sözleşme’nin 10.7 Maddesi’ne bağlı olarak, eğer bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü yargı 

yetkisine sahip bir mahkeme tarafından uygulanamaz bulunursa söz konusu hüküm, bu hükmü 

uygulanabilir hale getirmek için gerektiği ölçüde maksadını kaybetmeksizin değiştirilecek veya 

bu tür bir değişikliğin mümkün olmaması halinde Sözleşme'den ayrılacaktır ve Sözleşme'nin 

diğer hükümleri tam yürürlük ve geçerlilik taşımaya devam edecektir. Taraflardan birinin bu 

Sözleşme'nin herhangi bir kaydından veya şartından feragat etmesi veya herhangi bir olaydaki 

herhangi bir ihlal, ilgili koşuldan veya şarttan ya da sonraki ihlalden feragati oluşturmayacaktır.  

22. GEÇERLİLİĞİ SÜRDÜRME 

İşbu Sözleşme’nin 2., 8., 9., 10., 13. ve 19. Maddeleri ve Sözleşme'nin sona erdirilmesinden 

sonra ifa edilmesini gerektiren veya şart koşan bu Sözleşmenin diğer hükümleri, Sözleşme’nin 

sona erdirilmesine rağmen yürürlükte kalmaya devam edecektir.  

http://support.wdc.com/
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23. MAZERETLİ GECİKME 

Hiçbir taraf doğrudan ya da dolaylı olarak kendi makul kontrolünün ötesindeki herhangi bir 

gecikme, (ödeme yükümlülüğü dışında) uygulama noksanlığı veya başka herhangi bir nedenden 

kaynaklanan hizmet kesintisi nedeniyle temerrüde düşmeyecek veya yükümlü tutulmayacaktır.  

24. MİCROSOFT’A ÖZGÜ HÜKÜMLER 

İşbu Sözleşme’nin aksi yöndeki diğer hükümlerine bakılmaksızın, Yazılım’ı Microsoft ürünleri 

ve hizmetleriyle birlikte kullanımınız bu 24. Madde’deki aşağıdaki ek koşullara tabi olacaktır.  

Aşağıdaki hususları kabul edersiniz: (a) WDT’ye (Microsoft veya sizden) ek ücret ödemeden 

Yazılım’ı Microsoft hesabınızla ilişkili minimum sayıda cihaza (aşağıda açıklanmıştır) 

yükleyebilir ve bu cihazlarda çalıştırabilirsiniz ve yukarıdaki (a) maddesiyle ilgili olarak 

minimum cihaz sayısı aşağıda belirtilen şekildedir: Windows Store uygulamaları için seksen bir 

(81) kişisel Windows 8, Windows RT veya sonraki cihazları ve Windows Phone Store 

uygulamaları için en fazla (5) Windows Phone cihazı ve (b) Microsoft ve telefon üreticiniz, cihaz 

üreticiniz ve ağ operatörünüz (varsa) Yazılım’la ilgili destek hizmetlerinden sorumlu değildir. 
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