
Bu Hizmet Şartları ("Şartlar"), Firstup platformuna, web sitelerine, mobil uygulamalara 
ve işvereniniz ("Müşterimiz") tarafından sunulan diğer çevrimiçi hizmetlere (topluca 
"Hizmetler") erişiminiz ve bunları kullanımınız için geçerlidir.  Hizmetler Firstup, Inc. 
("Firstup" "biz" veya "bizim") tarafından, Müşteri adına yazılı bir anlaşma ("Sözleşme") 
uyarınca sağlanır.  Firstup, Şartları size karşı uygulama hakkına sahip olacaktır (ve 
hakkı kabul etmiş sayılacaktır). Hizmetlerimize erişerek veya Hizmetlerimizi 
kullanarak bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiş olursunuz. Bu Şartları kabul 
etmiyorsanız Hizmetlerimizi kullanamazsınız.  

Hizmetlerimizi kullanımınızla ilgili olarak hakkınızda nasıl bilgi topladığımız ve bu bilgileri 
nasıl kullandığımız ve ifşa ettiğimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Çoklu Kiracı Gizlilik 
Politikamıza bakın. Hizmetler veya bu Şartlar ile ilgili bir sorunuz veya endişeniz varsa 
lütfen privacy@firstup.com adresinden bizimle iletişime geçin. 

1. Uygunluk 

Müşteri sizi hizmete katılmaya ve bir kullanıcı profili oluşturmaya davet edecektir. 
Hizmetleri kullanabilmek için Müşterinin çalışanı veya Müşteriyle başka bir şekilde ilişkili 
olmanız gerekir. (i) Daha önce askıya alınmadığınızı veya Hizmetlerden 
çıkarılmadığınızı ya da askıya alınmanıza veya Hizmetlerden çıkarılmanıza neden 
olabilecek bir faaliyette bulunmadığınızı, (ii) birden fazla hesabınızın olmadığını, (iii) bu 
Koşulları kabul etmek için tam güç ve yetkiye sahip olduğunuzu ve (iv) şu anda Müşteri 
tarafından istihdam edildiğinizi veya Müşteriye bağlı olduğunuzu beyan ve taahhüt 
etmektesiniz. 

2. Hesaplar 

Hesabınızın ve hesap kimlik bilgilerinizin güvenliğini sağlamaktan yalnızca siz 
sorumlusunuz ve birinin izniniz olmadan hesabınıza erişmiş olduğunu fark ederseniz 
veya bundan şüphelenirseniz bizi veya Müşteriyi derhal bilgilendirmelisiniz. Başkalarının 
hesabınız altındaki Hizmetlere erişmesine izin veremezsiniz. 

3. Kabul Edilebilir Kullanım 

Hizmetlerimize erişirken veya Hizmetlerimizi kullanırken sergilediğiniz davranışlardan 
yalnızca siz sorumlusunuz. Hizmetleri kullanımınızla bağlantılı olarak Müşterinin 
davranış kurallarına ve yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun hareket 
edeceksiniz. Hizmetlerin her türlü kullanımıyla bağlantılı olarak şunları 
yapmayacaksınız: 

 Yürürlükteki bir yasa, sözleşme, fikri mülkiyet veya diğer üçüncü taraf haklarını 
ihlal etmek veya bir haksız fiilde bulunmak; 

 Taciz edici, tehdit edici, korkutucu, istenmeyen, yıkıcı veya rahatsız edici 
davranışlarda bulunmak; 

 Kullanıcının izni olmadan başka bir kullanıcının hesabını kullanmak veya 
kullanmaya çalışmak; 



 Hizmetlerin bir özelliğini satmak veya kiralamak; 
 Hizmetler aracılığıyla alınan tüm bilgileri dışa aktarmak veya Hizmetler dışındaki 

kullanıcılar hakkında bilgileri açıklamak; 
 Hizmetleri rekabetçi bilgi toplamak, kıyaslama yapmak veya Hizmetlerimiz 

aracılığıyla alınan bilgileri kullanarak ayrı bir veri tabanı oluşturmak gibi rekabetçi 
bir hizmet oluşturmak için kullanmak; 

 Hizmetlerimizi, Hizmetlerin düzgün çalışmasını engelleyecek, bozacak, olumsuz 
etkileyecek veya engelleyecek ya da Hizmetlerin bir şekilde çalışmasına zarar 
verecek, bunları devre dışı bırakacak, aşırı yüklenmeye neden olacak veya 
bozacak şekilde kullanmak; 

 Hizmetlerin herhangi bir bölümüne ters mühendislik uygulamak veya Hizmetlerin 
herhangi bir kısmına erişimi engellemek veya sınırlandırmak için kaynak kodunu 
keşfedebilecek veya uygulanan önlemleri atlayabilecek veya atlatabilecek bir şey 
yapmak; 

 Hizmetlerimizin erişim yetkiniz olmayan bir özelliğine veya alanına uyguladığımız 
kısıtlamaları aşmaya çalışmak ya da bunlara erişmeye çalışmak; 

 Önceden yazılı onayımız olmadan Hizmetlerimizle etkileşimde bulunan bir 
uygulama geliştirmek veya kullanmak; 

 Web sitelerimizin bölümlerine otomatik erişimi kontrol eden bir robots.txt 
dosyasında yer alan talimatlara uygun olmayan tüm veri madenciliği, robotlar 
veya benzer veri toplama veya çıkarma yöntemlerini kullanmak; 

 Hizmetlerimizin bölümlerine otomatik erişimi kontrol eden bir robots.txt 
dosyasında yer alan talimatları atlamak veya yok saymak; 

 İstenmeyen, talep edilmemiş veya toplu ticari elektronik iletişimler, zincir 
mektupları veya piramit planları göndermek, dağıtmak veya göndermek ya da 

 Hizmetlerimizi, amaçları dışında veya yasa dışı, hileli veya yetkisiz şekilde 
kullanmak ya da bu Şartları ihlal eden bir faaliyette bulunmak, bulunmaya 
yönlendirmek veya teşvik etmek. 

4. Kullanıcı İçeriği 

Hizmetlerimiz sizin ve diğer kullanıcıların mesaj, metin, fotoğraf, video, yazılım, ses ve 
diğer materyaller (topluca "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır) dahil olmak üzere içerik 
oluşturmanıza, yayımlamanıza, depolamanıza ve paylaşmanıza olanak tanır. Siz ve 
Müşteri arasında olduğu gibi, aşağıda vermiş olduğunuz lisans dışında, Kullanıcı 
İçeriğinizle ilgili tüm hakları elinizde tutacaksınız. Firstup'a Kullanıcı İçeriğine yalnızca 
(a) Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve güncellemek; (b) hizmet, güvenlik, destek 
sorunlarını veya teknik sorunları önlemek veya ele almak; (c) yasaların gerektirdiği 
şekilde ve (d) Müşteri tarafından yazılı olarak açıkça izin verildiği şekilde erişmek, 
bunları kullanmak, işlemek, kopyalamak, dağıtmak, uygulamak, dışa aktarmak ve 
görüntülemek için münhasır olmayan, sınırlı süreli bir lisans verirsiniz. Kullanıcı İçeriğini 
yayımladığınızda veya başka bir şekilde paylaştığınızda, Kullanıcı İçeriğinizin ve ilgili 
tüm bilgilerin (kullanıcı adınız veya profil fotoğrafınız gibi) diğer kullanıcılar tarafından 
görülebileceğini anlamaktasınız. Hizmetler, Müşteri tarafından şirket içi kullanıma 
yöneliktir ancak Firstup, diğer kullanıcıların Kullanıcı İçeriğini halka açık olarak 
paylaşma eylemlerinden sorumlu değildir. 



Kullanıcı İçeriğini görüntüleme, düzenleme veya izleme yükümlülüğümüz olmamasına 
rağmen, Kullanıcı İçeriğini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle silebiliriz veya 
kaldırabiliriz. 

5. Kullanıcı İçeriği Kısıtlamaları 

Şu özelliklere sahip Kullanıcı İçerikleri oluşturamaz, yayımlayamaz, saklayamaz veya 
paylaşamazsınız: 

 İşvereninizin davranış kurallarıyla çelişen. 
 Yasa dışı, iftira edici, karalayıcı, müstehcen, pornografik, uygunsuz, kışkırtıcı, 

taciz edici, tehdit edici, gizlilik veya tanıtım haklarını üçüncü bir tarafın gizli 
bilgilerini çiğneyen, kötüye kullanan, kışkırtıcı, yanıltıcı veya hileli nitelikte olan; 

 Bir suç teşkil eden, teşvik eden veya suç için talimat niteliğinde olan, herhangi bir 
tarafın haklarını ihlal eden veya başka bir şekilde sorumluluk yaratan veya 
herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal eden; 

 Herhangi bir tarafın herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya 
diğer fikri veya mülkiyet haklarını ihlal edebilen; 

 Dürüst görüş ve deneyimlerinizi yansıtmayan ifadeler, açıklamalar veya iddialar 
içeren ya da tasvir eden; 

 Herhangi bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi taklit eden veya yanlış temsil eden; 
 Talep edilmemiş promosyonları, siyasi kampanyaları, reklamları veya talepleri 

içeren; 
 Kişinin izni olmadan bir kişinin özel veya kişisel bilgilerini içeren; 
 Herhangi bir virüs, bozuk veri veya diğer zararlı, yıkıcı veya bozucu dosya ya da 

içerik barındıran veya 
 Sadece kendi takdirimiz uyarınca, sakıncalı olan ya da başka bir kişinin 

Hizmetlerimizi kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını kısıtlayan veya 
engelleyen ya da Müşteriyi veya Firstup'ı veya başkalarını herhangi bir zarar 
veya yükümlülüğe maruz bırakabilecek nitelikte olan. 

6. Sınırlı Lisans 

Metin, grafikler, görüntüler, fotoğraflar ve videolar, illüstrasyonlar, ticari markalar, ticari 
adlar, hizmet markaları, logolar, sloganlar, Kullanıcı İçeriği ve içinde bulunan diğer 
içerikler, Müşteriye aittir veya Müşteri tarafından lisanslanmıştır ve hem ABD hem de 
yabancı yasalar kapsamında korunmaktadır. Bu Şartlarda açıkça belirtilmediği sürece, 
Firstup ve lisans verenlerimiz Hizmetlerimiz üzerindeki tüm haklarını saklı tutar. 
Yukarıdaki 3 ila 5. Bölümlere uymanız da dahil olmak üzere bu Şartlara tabi olarak, size 
mobil uygulamamızı yüklemek ve Hizmetlerimizi Müşteri tarafından verilen görevinizle 
veya Müşteri ile olan ilişkinizle bağlantılı olarak kullanmak için sınırlı, münhasır 
olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, geri alınabilir bir lisans verilir. Önceden 
yazılı iznimiz olmadan, Hizmetlerimizin burada özellikle yetkilendirilenler dışında 
herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve burada verilen lisansı otomatik 
olarak sonlandırır. 

7. Ticari Markalar 



Hizmetlerde belirtilen tüm ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket 
adları veya logoları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 

8. Üçüncü Taraf İçeriği 

Hizmetlerimiz, web sayfalarına bağlantılar, kariyer gönderileri ve üçüncü tarafların diğer 
içerikleri (topluca "Üçüncü Taraf İçeriği") dahil olmak üzere üçüncü taraf içerikleri 
barındırabilir. Hizmetlerden bağlantı verilen Üçüncü Taraf İçeriğine veya uygulamalarına 
erişmek ya da bunları kullanmak isteyip istememenize karar vermekten sorumlusunuz. 
Üçüncü taraf sitelerde bulunan veya üçüncü taraf sitelerden edinilebilecek bilgiler, 
materyaller, ürünler ve hizmetler de dahil olmak üzere bu tür Üçüncü Taraf İçeriklerine 
erişme ve bunları kullanma riski tamamen size aittir. 

9. Geri Bildirim 

İşvereniniz veya Hizmetler hakkında sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, orijinal veya 
yaratıcı materyaller ya da diğer bilgiler gönderebilirsiniz (topluca "Geri Bildirim"). Bu 
Geri Bildirimi, Hizmetlerimize dahil etmek veya size referans veya ücret vermeden ticari 
olarak yararlanmak dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanmak için bize münhasır 
olmayan, alt lisanslanabilir, kalıcı ve geri alınamaz bir lisans verirsiniz. 

10. Feragatler; Risk Varsayımı 

Hizmetlerimiz tarafından sunulan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir Kullanıcı İçeriğini 
veya Üçüncü Taraf İçeriğini kontrol etmez, onaylamaz veya bu İçeriğin sorumluluğunu 
almayız. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Hizmetlerimiz ticarete 
elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme ile ilgili zımni garantiler de 
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni hiçbir garanti olmaksızın 
"olduğu gibi" ve "kullanılabilir olduğu şekilde" sağlanmaktadır. Hizmetlerin doğruluğu, 
bütünlüğü, kullanılabilirliği veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya 
garanti vermeyiz. Bazı durumlar bu bölümde açıklanan sınırlamalara izin vermez, bu 
nedenle yukarıdaki sınırlamaların tümü veya bazıları sizin için geçerli olmayabilir. 

11. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

Sözleşmenin, bu Şartların veya diğer politikalarımızın Müşterinin belirli bir Kullanıcı 
İçeriğini kaldırması veya başka bir eylemde bulunmasıyla giderilebilecek şekilde ihlal 
edildiğini düşünürsek çoğu durumda buna müdahale etmek yerine Müşterinin eyleme 
geçmesini isteyeceğiz. Müşteri uygun bir işlem yapmazsa veya bize, hizmetlere, diğer 
kullanıcılara veya üçüncü taraflara güvenilir bir zarar riski olduğuna inanırsak doğrudan 
müdahale edebilir ve uygun gördüğümüz eylemi (hesabınızı devre dışı bırakma dahil) 
yapabiliriz. HİÇBİR DURUMDA SİZİN VEYA BİZİM KARŞI TARAFA KARŞI HERHANGİ 
BİR KAR VEYA GELİR KAYBI VEYA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, SONUÇSAL VEYA 
CEZAİ ZARARLAR İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ OLMAYACAKTIR. BU 
MADDE, SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA BİR SORUMLULUK TEORİSİ 
KAPSAMINDA OLSUN YA DA OLMASIN VE TARAFLARA BU TÜR ZARARLARIN 



OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN GEÇERLİDİR. 
AYNI ZAMANDA BİR MÜŞTERİ OLMADIĞINIZ SÜRECE (VE SÖZLEŞME 
KAPSAMINDAKİ HAKLARIMIZ VE ÇÖZÜM YOLLARIMIZ İLE SINIRLI OLMAKSIZIN), 
BU KULLANICI ŞARTLARININ İHLALİNDEN DOLAYI BİZE KARŞI HİÇBİR MALİ 
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ OLMAYACAKTIR. KULLANICI ŞARTLARININ HERHANGİ BİR 
İHLALİNDEN DOLAYI SİZE KARŞI AZAMİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ 
TOPLAMDA ELLİ AMERİKAN DOLARIDIR (50 $). YUKARIDAKİ SORUMLULUK 
REDDİ, GEÇERLİ KANUNLARIN YASAKLADIĞI KAPSAM İÇİN GEÇERLİ 
OLMAYACAKTIR VE HER İKİ TARAFIN DA ADİL TEDBİR ARAMA VE ELDE ETME 
HAKKINI SINIRLAMAYACAKTIR. 

12. Geçerli Kanun ve Yargı Makamı 

Bu Şartlar ve Hizmetlerimize erişiminiz ve Hizmetlerimizi kullanımınız, başka bir yargı 
bölgesinin kanunlarının uygulanmasına neden olabilecek kanun kuralları veya ilkeleri 
çatışması (Kaliforniya veya başka bir yargı bölgesine ait olsun olmasın) dikkate 
alınmaksızın Kaliforniya yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve yürürlüğe 
konacaktır. Taraflar arasındaki her türlü anlaşmazlık, Kaliforniya'nın San Francisco 
Eyaleti'nde bulunan sırasıyla Kaliforniya ve ABD eyalet veya federal mahkemelerinde 
çözülecektir. 

13. İhracat Uyumluluğu 

Hizmetlerimizin tamamı veya bir kısmı ABD ihracat kontrolü ve ekonomik yaptırım 
yasalarına ("İhracat Kontrolleri") tabi olabilir. Hizmetlerimize erişiminiz ve 
hizmetlerimizi kullanımınız ile ilgili tüm İhracat Kontrollerine uymayı kabul edersiniz. (i) 
ABD Hükümeti ambargosuna tabi olan veya ABD Hükümeti tarafından "terörü 
destekleyen" ülke olarak tanımlanan bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) ABD 
Hükümeti'nin yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti 
edersiniz. 

14. Ticari Ürünler 

ABD Hükümeti'nin herhangi bir kurumu tarafından satın alınması halinde, söz konusu 
kurum (a) Hizmetlerin 48 C.F.R. Madde 12.212 ve 48 C.F.R. Madde 227.7202 uyarınca 
"ticari bilgisayar yazılımı" veya "ticari bilgisayar yazılımı dokümantasyonu" teşkil ettiğini 
ve (b) söz konusu kurumun haklarının bu Koşullar kapsamında özel olarak verilenlerle 
sınırlı olduğunu kabul eder. 

15. Şartlardaki Değişiklikler 

Bu şartlarda çeşitli zamanlarda değişiklik yapabiliriz. Değişiklik yaparsak bu tür 
değişiklikleri aşağıdakilerden biri veya birkaçı gibi bir e-posta bildirimi göndererek, 
Hizmetlerimiz aracılığıyla bildirimde bulunarak veya değiştirilen Hizmet Şartlarını 
göndererek ve yukarıdaki "Son Güncelleme" tarihini güncelleyerek bildireceğiz. 
Bildirimde aksi belirtilmediği sürece değiştirilen Şartlar derhal geçerli olacaktır ve 



bildirimde bulunduktan sonra Hizmetlerimize erişiminizin ve Hizmetlerimizi 
kullanımınızın devam etmesi değişiklikleri kabul ettiğinize dair onay teşkil edecektir. 
Değiştirilen Şartları kabul etmiyorsanız Hizmetlerimize erişmeyi ve Hizmetleri 
kullanmayı bırakmalısınız. 

16. Çeşitli Hükümler 

Bu Şartların herhangi bir hükmünün veya bir kısmının yasa dışı, geçersiz veya 
uygulanamaz olması durumunda, söz konusu hüküm veya hükmün bir kısmı bu 
Şartlardan ayrılabilir olarak kabul edilir ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve 
uygulanabilirliğini etkilemez. Bu Şartlar, Hizmetlerimize erişiminiz ve Hizmetlerimizi 
kullanımınız ile ilgili olarak aramızda varılan sözleşmenin tamamını teşkil eder. Bu 
Şartların uygulanması bizim takdirimize bağlıdır ve bu Şartların herhangi bir hakkını 
veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden 
feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca 
kolaylık sağlamak içindir ve yasal veya sözleşmeye dayalı bir etkisi yoktur. "Kapsayan" 
ya da "kapsar" olarak yapılan referanslar "sınırlama olmaksızın kapsamak" anlamına 
gelecektir. Burada aksi belirtilmediği sürece, bu Şartlar yalnızca tarafların yararına 
tasarlanmıştır ve bu Şartlarla, başka bir kişi veya kuruluş üzerine üçüncü taraf lehtar 
hakların sağlanması amaçlanmamaktadır. 

17. iOS Kullanıcıları için Ek Koşullar 

Apple Inc. ("Apple") markalı bir mobil aygıtta mobil uygulamamıza ("Uygulama") 
erişiyorsanız veya bu uygulamayı kullanıyorsanız aşağıdaki koşullar geçerlidir. 

(a) Onay. Bu Şartlar Apple ile değil, yalnızca bizim aramızda belirlenmektedir ve Apple 
ile bizim aramızda olduğu gibi Uygulama ve bunların içeriğinden yalnızca biz 
sorumluyuz. 

(b) Lisans Kapsamı. Koşullar kapsamında Uygulama için size verilen lisans, 
Uygulamayı sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz Apple markalı ürünlerde ve App 
Store Hizmet Koşullarında belirtilen Apple Kullanım Kurallarının izin verdiği şekilde 
kullanmak için devredilemez bir lisansla sınırlıdır. Bu madde, söz konusu Uygulamaya 
"Aile Paylaşımı" veya toplu satın alma yoluyla alıcıyla ilişkili diğer hesaplar tarafından 
erişilebilmesi, edinilebilmesi ve kullanılabilmesi dışında geçerlidir. 

(c) Bakım. Apple, Uygulama ile ilgili herhangi bir bakım ve destek hizmeti sunmakla 
yükümlü değildir. 

(d) Garanti. Şartların 10. Bölümü kapsamında etkin bir şekilde reddedilmediği sürece, 
yasalarca açık veya zımni olsun, tüm garantilerden yalnızca biz sorumluyuz. 
Uygulamanın, Bölüm 10 kapsamında etkin bir şekilde reddedilmeyen herhangi bir 
geçerli garantiye uymaması durumunda, Apple'ı bilgilendirebilirsiniz ve Apple, Uygulama 
için satın alma fiyatını (varsa) iade edebilir. Ayrıca, yürürlükteki yasaların izin verdiği 
azami ölçüde, Apple'ın Uygulama ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğü 



olmayacak ve herhangi bir garantiye uyulmamasına atfedilebilecek diğer talepler, 
kayıplar, yükümlülükler, zararlar, maliyetler veya masraflar yalnızca bizim 
sorumluluğumuzda olacaktır. 

(e) Mesuliyet. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama veya 
bu Uygulamaya sahip olmanız ve/veya kullanmanızla ilgili olarak sizin veya herhangi bir 
üçüncü tarafın taleplerini ele almaktan Apple değil biz sorumluyuz: (i) ürün mesuliyetine 
dair hak talepleri; (ii) Uygulamanın yürürlükteki herhangi bir yasal veya düzenleyici 
gerekliliğe uymadığına dair herhangi bir hak talebi ve (iii) tüketicinin korunması veya 
benzer mevzuat kapsamında ortaya çıkan hak talepleri. 

(f) Fikri Mülkiyet Talepleri. Herhangi bir üçüncü taraf uygulamanın veya söz konusu 
uygulamanın mülkiyetinin ve kullanımının herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet 
haklarını ihlal ettiği iddiası durumunda, bu fikri mülkiyet ihlali iddiasının soruşturulması, 
savunulması, çözüme kavuşturulması ve yerine getirilmesinden Apple değil, yalnızca 
biz sorumlu olacağız. 

(g) Üçüncü Taraf Lehtarlar. Apple ve bağlı kuruluşları bu Şartların üçüncü taraf 
lehtarlarıdır ve bu Şartları üçüncü taraf lehtar olarak size uygulama hakkına sahiptir (ve 
bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır). 

18. Google ve Android Kullanıcıları için Ek Koşullar 

Hizmetlere Google tarafından üretilen ve/veya satılan bir cihaz aracılığıyla erişiyorsanız 
veya Hizmetleri kullanıyorsanız ya da Uygulamayı Google'dan edindiyseniz Hizmetleri 
çeşitli zamanlarda yürürlüğe giren ve güncel sürümleri https://play.google.com/intl/en-
US_us/about/play-terms.html adresinde bulunabilen Google Play Hizmet Koşullarında 
yer alan ek hüküm ve koşullara veya Hizmetleri Google tarafından zaman zaman 
yayınlanan ve yayınlanan bu tür diğer hüküm ve koşullara uygun olarak kullanmanız 
gerekir. 

 


