SİTE KULLANIM KOŞULLARI


İşbu “www.kitapindeksi.com Kullanım Şartları” (bundan böyle “Kullanım Şartları”
olarak anılacaktır); www.kitapindeksi.com adlı web sitesinin (bundan böyle “Site”
olarak anılacaktır) her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahibi olan
www.kitapindeksi.com adına Alper Almelek (bundan böyle “AA-KA” olarak
anılacaktır) ile Site’de sağlanan hizmeti kullanmak isteyen kullanıcılar (bundan
böyle “Gönüllü-Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında yasal olarak bağlayıcı bir
anlaşma teşkil eder.



Lütfen bu Sitede gezinmeye ve Site, hizmet ve sunulan diğer özellikleri kullanmaya
başlamadan önce bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun. Bu Sitede gezinerek ve
Site, hizmet ve sunulan diğer özellikleri kullanarak, işbu Kullanım Şartlarının
bağlayıcılığını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Kullanım Şartlarının bağlayıcılığını
kabul etmiyorsanız, işbu Site ve hizmetleri veya sunulan diğer özellikleri
kullanmayınız.



AA-KA tamamen kendi takdirinde olmak üzere ve serbestçe Site’de daha ayrıntılı
olarak belirtilen birtakım uygulamaları genişletebilir yahut daraltabilir..



Site, özellikle AA-KA tarafından sağlanan İçerikler’i de kapsamaktadır ve bu
İçerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, marka, hizmet markası, patent, ticari sır
şeklinde veya diğer mevzuat gereği koruma altındadır. Kişisel kullanım dışında
veya ticari amaçlı olarak herhangi bir AA-KA’ya ait İçerik’i, AA-KA’nın yazılı onayı
olmaksızın kullanma, çoğaltma, modifiye etme, dağıtma, depolama/saklama
yasaktır.



Site'deki bilgilerin güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı,
pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Site'de yer alan ve bunlarla sınırlı
olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi
ile tamlığı hakkında herhangi bir şekilde, açık ya da zımni olarak garanti
verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.



Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan
İçerikler’den dolayı AA-KA'nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, AA-KA
çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü
kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, İçerikler’in, görsel ve işitsel
imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri
gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. AA-KA, üçüncü kişiler tarafından

sağlanan hizmetlerin ve İçerikler’in güvenliğini,
uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
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hukuka



AA-KA, Site dâhilinde sunulan hizmetleri, tasarımı ve data İçerik’ini her zaman
değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır



AA-KA, Site üzerinden Gönüllü-Kullanıcı’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri
"Gizlilik Politikası" ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda
kullanabilir, bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza
edebilir. AA-KA aynı zamanda; Gönüllü-Kullanıcı veya ziyaret edenin kimliğini,
elektronik posta adresini, IP adresini, Site'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, tarih
ve saat gibi bilgileri saklayabilir.



AA-KA, Site’de sunduğu hizmetler kapsamında belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz
devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir
garanti vermemektedir. AA-KA, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri ve
uygulama’yı geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin
ve uygulama’nın geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından
dolayı AA-KA’nın Gönüllü-Kullanıcı’ya ve siteyi ziyaret eden misafirlere karşı
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.



İşbu Kullanım Koşulları ile, bu Site’yi yanlış kullanmanız veya bu Kullanım
Koşulları’nı ihlal etmeniz sonucunda AA-KA tarafından katlanılan veya AA-KA’ya
yüklenen tüm masraflara, taleplere, kayıp ve zararlara (yasal ücretler de dahil
olmak üzere) karşı AA-KA’yı tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.



Bu Kullanım Koşulları ve bu Sitenin içeriği Türk hukukuna ve yasalarına tabidir ve
bu konuda İstanbul (Çağlayan) Mahkemelerinin ve İstanbul (Çağlayan) İcra
Müdürlüklerinin münhasır yargı yetkisi vardır

