
Kullanım Koşulları & Şartları
Bu kullanım koşulları ve şartları ile metinde atıfta bulunulan bilgi ve belgeler, siz kullanıcılarımızın
“aposto.com” alan adında kayıtlı internet sitemizin, masaüstü ve mobil uygulamalarımızın ve Hizmetler’i
sunduğumuz diğer kanalların (“Aposto Medya Servisi”) kullanım koşullarını (“Şartlar”)
düzenlemektedir. Aposto Servisi, bir Delaware, ABD şirketi olan ve Delaware Şirketler Birimi’ne 6934720

numarasıyla kayıtlı Aposto Technology and Media, Inc. (“biz”) tarafından yönetilmektedir.
Kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmetler; çeşitli haberlere, bültenlere, makalelere, köşe yazılarına,
podcast’lere ve Aposto Medya Servisi’nde yer alan diğer içeriklere erişim imkânı sağlanması şeklindedir
(“Hizmetler”).

Hizmetler’imizden faydalanarak ya da Aposto Medya Servisi’ne erişim sağlayarak bu Şartlar’ı ve bu
koşullarda yapılabilecek her türlü değişikliği kabul etmektesiniz. Şayet burada yer alan Şartlar’ı kabul
etmiyorsanız, Hizmetler’imizi kullanmayı sona erdirmeli ve Aposto Medya Servisi’ne erişim sağlamaktan
sakınmalısınız.

Hizmetlerin Kullanımı

Aposto Medya Servisi bizim münhasır mülkiyetimiz altında olduğu gibi tüm içeriği ile tasarımı marka,
patent ve fikri mülkiyet mevzuatı altında korunmaktadır. Aposto Medya Servisi’nin tamamının ya da bir
kısmının kopyalanması fikri mülkiyet hukuku altında çalıntı içeriğe ilişkin yaptırımları tetikleyecektir.

Aposto Medya Servisi’ni kullandığınız takdirde ilgili tüm hukuk kurallarına uygun hareket etmeyi kabul
etmiş addedilirsiniz. Aposto Medya Servisi’ni amacı dışında kullanmamalı ve Aposto Medya Servisi’ni
kasten virüs, trojan, solucan ve benzeri zararlı yazılımları bulaştırmamalısınız. Aposto Medya Servisi’nin
bağlı olduğu servislere, bilgisayarlara, veritabanlarına ya da dijital depolama alanlarına izinsiz erişim
sağlamamalısınız. Aposto Medya Servisi’ne hizmet engelleyici herhangi bir saldırıda bulunmamalısınız.

Hizmetler, 18 yaşından büyüklerin faydalanması amacıyla oluşturulmuş ve tasarlanmıştır. 18 yaşından
küçükseniz Hizmetler’den veliniz eşliğinde faydalanmanız gerekmektedir.

Aposto Medya Servisi’nin, Aposto Medya Servisi içeriklerin ya da Hizmetler’in her zaman erişilebilir
olacağını, erişimde kesintilerin yaşanmayacağını garanti etmemekteyiz. Aposto Medya Servisi’nde yer
alan, içeriklerimizi ya da Hizmetler’i uygun gördüğümüz herhangi bir anda geliştirme, değiştirme, geçici
olarak kaldırma, tamamen kaldırma, bunlara erişimi kısıtlama veya tamamen engelleme hakkımızı saklı
tutarız.

Aposto Medya Servisi’nde yayımlanan içeriğin tamamı ya da herhangi bir kısmının doğruluğundan size ya
da herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmayacağımızı bildiririz. Aposto Medya Servisi, özenle
seçtiğimiz yayıncıların ve editoryal ekibimizin içeriklerini paylaşabildikleri bir ortamdır ve bizim hizmetimiz,
yalnızca bu içeriklerin size iletiminden ibarettir.

Üyelik Türleri ve Aposto Kullanıcı Hesabınız

Aposto Medya Servisi için çeşitli ücretli ve ücretsiz üyelik türleri tanımlayabilir, Aposto Medya Servisi’nde
yer alan içeriklerin ve Hizmetler’imizin bir kısmını ücretli üyeliğe tabi tutabiliriz. Bunlara ilişkin detaylar,
Aposto Medya Servisi’ne kaydolurken veya farklı anlarda ilgili iletişim kanallarıyla size gösterilir ve bunlar
da Şartlar’ın ayrılmaz bir parçası haline gelir. Ücret tutarı değişikliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak
üzere ücretli ve ücretsiz üyelik planlarımızda dilediğimiz zamanda her türlü değişikliği yapma hakkımızı
saklı tutarız.

Herhangi bir üyelik kapsamında Aposto Medya Servisi’nde bir kullanıcı hesabı oluşturduğunuzda,
hesabınızı oluştururken bize sağladığınız bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bilgilerinizde



gerçekleşebilecek değişikliklere istinaden hesabınızdaki bilgilerinizi zamanında güncelleyeceğinizi taahhüt
edersiniz.

Aposto kullanıcı hesabınız size özeldir ve bir kullanıcı hesabının birden fazla kişi tarafından kullanımı
yasaktır. Bu kuralı ihlal eden kullanımlarda hesabınız iptal edilebilir ve Aposto Medya Servisi ve
Hizmetler’e erişiminiz engellenebilir. Her halükârda, hesabınız aracılığıyla gerçekleşen tüm aktivitelerden
sorumlu tutulacağınızı unutmamalısınız.

Kullanıcı hesabınıza ilişkin bilgilerin ve şifrenizin saklanabileceği masaüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi
cihazların güvenliğinden bizzat sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Hesabınızı güvende tutmak için
lütfen şifrenizi gizli tutmaya özen gösterin. Şifrenizin veya hesabınızın yetkisiz kullanıldığını öğrenirseniz
bu Şartlar’ın sonunda belirtilen e-posta adresi üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ödemeler

Ücretli üyeliklerde, Şartlar dahil aramızda akdedilen ilgili elektronik veya fiziksel sözleşmelere istinaden
bize ödemekle yükümlü olduğunuz tutarları bize zamanında ödemeyi kabul edersiniz. Hizmetler’imizin
dijital niteliğine istinaden ücretli üyeliklerde ödenen bedellerin iadesi yapılamamakta ve cayma hakkı
kullanılamamaktadır.

Ücretli üyelikler için hesabınızda veya üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcımız nezdinde geçerli bir kredi
kartı veya farklı bir ödeme yöntemi bilgisi tutmanızı gerekli kılabiliriz. Bu bilgileri bize sağlayarak, vadesi
gelen ödeme tutarlarını kartınızdan veya ilgili ödeme aracınızdan tahsil etmemize onay verirsiniz.
Üyeliğiniz, iptal edilmedikçe devam eder ve ücretli üyeliklerde her ödeme periyodunda ilgili tutar,
sağladığınız ödeme bilgileri aracılığıyla tahsil edilir.

Zaman zaman kampanyalar düzenleyebilir, üyelik ücretlerimizde çeşitli indirimler sağlayabiliriz. Bu tür
kampanyalara katılım şartları ve sizin bu şartlara uygunluğunuzun tespiti tamamen bizim takdirimizdedir.
Bu kapsamda, herhangi bir kampanyayı dilediğimiz zaman ve şekilde değiştirebilir ve sona erdirebilir,
şartları sağlamamanıza rağmen bir kampanyadan faydalanmanız halinde üyeliğinizi askıya alabiliriz.

Ücretli üyelikler için hesabınızda veya üçüncü kişi ödeme hizmet sağlayıcımız nezdinde yeterli bilgileri
bulundurmamanız veya ödeme yükümlülüklerinizi herhangi bir şekilde yerine getirmemeniz, bu Şartlar’ın
esaslı bir ihlali niteliğindedir ve kendi takdirimizde olmak üzere Aposto Medya Servisi ve Hizmetler’imize
erişiminizin derhal engellenmesiyle sonuçlanabilir.

Ücretli bir üyeliğiniz olması durumunda bu üyeliği ilgili ödeme periyodu sonunda dilediğiniz şekilde iptal
edebilirsiniz.

Hizmetlere Erişiminizin Engellenmesi

Kullanıcı hesaplarının ele geçirildiği, kötüye kullanıldığı ya da Şartlar’ı ihlal eder şekilde kullanıldığı
noktasında tarafımızda makul şüphe oluşması halinde kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakma,
hesaplara, Aposto Medya Servisi’ne ve Hizmetler’e erişimi engelleme hakkımız bulunmaktadır.

Takdir yetkisi tarafımızda olmak üzere, aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde yüklemiş
olduğunuz paylaşımlar, kamuya açık yorumlarınız kaldırılabileceği gibi Aposto Meyda Servisi’ne ve/veya
Hizmetler’e erişiminiz sona erdirilebilecek, bloke edilebilecek veya tarafınıza uyarıda bulunulabilecektir:

1. Bu Şartlar’a aykırı hareket etmeniz, aldatıcı hareketlerde bulunmanız ve ödeme ile ilgili
dolandırıcılık girişiminde bulunmanız;

2. Kurumumuzun itibarına herhangi bir şekilde zarar verici davranışlarda bulunmanız; veya

3. Aposto Medya Servisi’ne ya da Hizmetler’i hukuka aykırı şekilde veya hile maksadıyla
kullanmanız.



Sorumluluk

Sorumsuzluk Beyanı. Hizmetler’imiz herhangi bir açık ya da örtülü taahhütten ari olarak verilmektedir.
Aposto Medya Servisi’nin, Aposto Medya Servisi’nde yer alan içeriklerin ya da Hizmetler’in:

● doğruluğuna, eksiksizliğine, güncelliğine ve okuma amacına uygunluğuna; ya da

● hatadan ari olduğuna

dair biz, yayıncılarımız, reklam verenlerimiz, sponsorlarımız ya da bunların çalışanları, yöneticileri veya
temsilcileri tarafından verilen hiçbir taahhüt bulunmamaktadır ve yasaların elverdiği en geniş ölçüde
olmak kaydıyla söz konusu kişiler, kar ve gelir kaybı, veri kaybı, finansal kayıplar veya doğrudan ya da
dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

Virüsler. Aposto Medya Servisi’nin hatalardan ya da virüslerden ari olduğu yönünde bir garanti
verememekteyiz. Aposto Medya Servisi’ne güvenli erişim sağlamak adına kullanmanız gereken bilişim
teknolojisini, bilgisayar programlarını ve platformları temin etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kendi virüs
önleme yazılımınızı kullanmanızı öneririz. Aposto Medya Servisi’ne ya da Hizmetler’imize erişim
sağladığınız esnada herhangi bir virüsün, erişim önleme saldırısının ya da sair benzer zararlı teknoloji
araçlarının bilgisayarınıza, ekipmanınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize ya da mülkiyetinizdeki
benzer dijital materyale verebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Diğer İnternet Sitelerine Yönlendiren Linkler. Aposto Medya Servisi’nde üçüncü kişilerce yönetilen
diğer internet sitelerine yönlendirme yapmak amacıyla bulunan linkler siz kullanıcılara yalnızca bilgi
amacıyla sunulmaktadır. Yönlendirme yapılan internet siteleri ve kaynakların içeriği üzerinde bizim
herhangi bir kontrolümüz bulunmamaktadır, bunların içeriğine ilişkin hiçbir sorumluluk tarafımızca kabul
edilmemektedir. Bu linklerle yönlendirme yapılan sitelerin tarafımızca desteklenmesi veya içeriklerinin
onaylanması söz konusu değildir. Bu sitelerin ziyaret edilmesinden doğan kayıp ve zararlardan tarafımız
sorumlu tutulamayacaktır.

Aposto Medya Servisi’nin ya da Hizmetler’i, Şartlar’ı ihlal eder nitelikteki kullanımınızdan doğacak üçüncü
kişi zararlarından, masraflarından ve taleplerinden kendiniz sorumlu olacaksınız ve bu tür bir talepten ileri
gelen bir kurum zararımız doğması halinde zararlarımızı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

Mücbir Sebep. Özellikle internet erişimini, muhabirleri ve muhabirlik hizmetlerini, dijital medyayı veya
iletişim hizmetlerini engeller nitelikte ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebeplerin varlığı
halinde yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaktan tarafımızın sorumlu tutulması mümkün değildir.

Çeşitli Hükümler

Bölünemezlik. Bu Şartlar’da sayılan hükümlerden herhangi bir kısmının yetkili mercilerce geçersiz
addedilmesi halinde ilgili hüküm ya da kısım, diğer Şartlar’dan ari tutulacak ve bu belgede yer alan kalan
Şartlar hukuken geçerliliğini koruyacaktır.

Şartların Bütünlüğü. Bu Şartlar ve bu metinde atıfta bulunulan dokümanlar biz ve siz kullanıcılar
arasındaki yegâne akitler olup kendilerinden önce gelen her türlü anlaşmadan, taahhütten, garantiden ve
şarttan, yazılı olsun ya da olmasın üstün tutulacaktır.

Uyuşmazlık Çözümü. Bu Şartlar, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın New York Eyaleti yasalarına
tabidir. Bu Şartlar’ın icrası amacıyla yapılacak her türlü işlem ve muamele, yalnızca New York Eyaletinde
bulunan bir federal veya eyalet mahkemesinde görülecektir. Taraflar, bu mahkemelerin münhasır yargı
yetkisini gayri kabil-i rücu olarak kabul etmekte ve bu mahkemelerdeki herhangi bir dava veya
kovuşturmanın yürütülebilmesi için yapılabilecek yetkisizlik itirazlarından feragat etmektedirler.

Şartlarda Değişiklik



Zaman zaman değişiklikler yayınlamak suretiyle bu Şartlar’da değişiklik yapabiliriz. Dolayısıyla, bu sayfayı
sık sık ziyaret ederek şartlarda yaşanabilecek değişiklikleri kontrol etmenizi siz kullanıcılarımıza tavsiye
ederiz. Şartlarda yaşanabilecek değişiklikler akabinde Aposto Medya Servisi’ni kullanmaya devam
etmeniz, değişen şartların tarafınızca kabul edildiği anlamına gelecektir.

İletişim

Destek ihtiyacınız veya teknik sorularınız için hello@aposto.com adresinden ekibimizle iletişime
geçebilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin sorularınız için ise privacy@aposto.com adresinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
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