
 

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI 

(Apple iOS Ürünlerinde Kullanılan Nokia WiFi Uygulaması İçin) 

 

Bu, kişisel yetkinizle kabul ediyorsanız siz veya bu anlaşmayı şirketiniz veya başka bir 

kuruluş adına imzalamaya yetkili iseniz adına hareket ettiğiniz tüzel kişilik (buradan itibaren 

“Siz” olarak anılacaktır) ve Nokia Apps Distribution LLC ve onun aşağıda tanımlanan Bağlı 

Kuruluşları (“Lisans Veren”) arasında, bir Nokia WiFi cihazında (“Cihaz”) bulunan veya 

etkinleştirilen hizmetleri ve kaynakları (“Hizmetler”), Nokia WiFi App yazılım uygulamasını 

(“Lisanslanan Uygulama”), Nokia WiFi web sitesini (“Web Sitesi”) veya Ana Portal’ı veya 

Cihazlar’a katıştırılan herhangi bir yazılımı (“Yazılım”) kullanmanız ile ilgili bir yasal 

sözleşmedir. “Bağlı Kuruluş”, Lisans Veren tarafından kontrol edilen, Lisans Veren’i kontrol 

eden veya Lisans Veren ile birlikte ortak kontrol altında bulunan bir tüzel kişilik anlamına 

gelir. Burada “kontrol”, hak sahipliği veya bunların yönetimi üzerinde eşdeğer güç devam 

ettiği sürece bunların yönetici için oy hakkına sahip %50’den fazla hissenin veya çıkarın 

doğrudan veya dolaylı sahipliği anlamına gelir. 

Hizmetler’i indirerek, yükleyerek veya kullanarak, işbu Hizmet Sözleşmesi Koşulları’nın 

(“Sözleşme”) hükümlerine tabi olmayı kabul edersiniz. Bu Sözleşme’nin koşullarını kabul 

etmiyorsanız Hizmetler’i kullanma hakkınız yoktur ve Hizmetler’i yüklü oldukları tüm 

cihazlardan kaldırmalısınız.  Bu Sözleşme, Lisans Veren tarafından istediği zaman 

değiştirilebilir. Sözleşme’nin en güncel sürümünü istediğiniz zaman 

www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/ adresinde gözden geçirebilirsiniz. Web 

sitemizdeki güncellemeler ve/veya değişiklikler yayınlayarak bu Hizmet Koşulları’nın 

herhangi bir kısmını güncelleme, değiştirme veya yenisiyle değiştirme hakkımız saklıdır. 

Değişiklikler için web sitesini düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu Size aittir. Herhangi 

bir değişiklik yayınlandıktan sonra Hizmetler’i kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri 

kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

İŞBU SÖZLEŞME, 18. BÖLÜMDE BİR ZORUNLU TAHKİM VE TOPLU DAVA/ JÜRİLİ YARGILAMA 

FERAGAT HÜKMÜ İÇERMEKTEDİR. GEÇERLİ OLDUĞU DERECEDE BU HÜKÜM, İHTİLAFLARI 

ÇÖZMEK İÇİN JÜRİLİ YARGILAMA VEYA TOPLU DAVALAR YERİNE BİREYSEL ESASLI TAHKİM 

KULLANILMASINI GEREKTİRİR. 

Hizmetler ve Hizmetler’de veya Hizmetler yoluyla sunulan tüm bilgiler, veriler, metinler 

ve/veya diğer malzemeler, bunlarla sınırlı olmaksızın mülkiyet ve fikri mülkiyet hakkı dahil 

olmak üzere tüm haklar, Lisans Veren’e ve/veya onun lisans verenlerine ait olup, uluslararası 

anlaşma hükümleri ve kullanıldıkları ülkedeki diğer tüm geçerli ulusal yasalar tarafından 

korunmaktadır.  

 

Hizmetler, Hizmetler için ayrı bir lisans sözleşmesi bulunmuyorsa yalnızca bu 

Sözleşme’nin.şartları çerçevesinde kullanılmak üzere Size lisanslanmış ancak satılmamıştır. 

Ayrı bir lisans sözleşmesinin bulunması durumunda bu sözleşmenin hükümleri, söz konusu 

ayrı sözleşmeyi önceden kabul etmiş olmanız koşuluyla geçerli olacaktır. Lisans Veren, Size 

açıkça verilmemiş tüm haklarını saklı tutar.   



 

 

 

Belirli Hizmetler’i kullanmanız ve bunlara katılmanız veya bir Cihaz’ı satın almanız, ek 

koşullara (“Ek Koşullar”) tabi olabilir. Bu koşullar bunlarla sınırlı olmamak üzere (1) Lisans 

Veren’in Gizlilik Politikası’nı (bkz. bölüm 6), (2) Lisans Veren’in Cihazınız ile birlikte sağladığı 

olası garantiler veya ek satın alma koşulları (bunlarla sınırlı olmamak üzere 

www.nokia.com/wifi/legal/warranty/ adresindeki donanım Sınırlı Garantisi) ve (3) Lisans 

Veren’in zaman sağlayabileceği ek koşulları ve hükümleri içerir. Bu sözleşme Ek Koşullar ile 

tutarsızsa söz konusu Hizmet veya Cihaz için Ek Koşullar geçerli olacaktır. 

 

1. Lisans Kapsamı 

 

Lisans Verilen Uygulama için Lisans Veren tarafından Size verilen bu Lisans, Lisans Verilen 

Uygulama’yı Apple iOS işletim sisteminin çalıştırdığı ve Sizin sahibi olduğunuz veya kontrol 

ettiğiniz herhangi bir Apple markalı üründe ve App Store Hükümler ve Koşulları’nda ortaya 

konulan Kullanım Kuralları’na (“Kullanım Kuralları”) göre kullanmak için özel olmayan, 

devredilemeyen, kabili rücu ve temlik edilemeyen bir lisans ile sınırlıdır. Bunun istisnası, söz 

konusu Lisans Verilen Uygulama’ya satın alanla ilişkili diğer hesapların erişmesi, elde etmesi 

ve kullanmasıdır. 

 

Yazılım için Lisans Veren tarafından Size verilen bu lisans, Lisans Veren’den satın aldığınız bir 

veya daha fazla Cihaz’a Yazılım’ı yüklemek ve kullanmak için  için özel olmayan, 

devredilemeyen, kabili rücu ve temlik edilemeyen bir lisans ile sınırlıdır.  

 

2. Kullanım Kısıtlamaları ve Haklarınızın Sınırlamaları 

Bu lisans, Lisans Verilen Uygulama’yı sahibi olmadığınız veya kontrol etmediğiniz herhangi 

bir Apple markalı üründe veya Yazılım’ı sahibi olmadığınız veya kontrol etmediğiniz herhangi 

bir Cihaz’da veya üründe kullanmanıza izin vermez ve Hizmetler’i sahibi olmadığınız veya 

kontrol etmediğiniz birden çok cihaz tarafından kullanılabileceği bir ağa dağıtamazsınız veya 

ağ üzerinden sunamazsınız. Hizmetler’i kiralayamazsınız, finansal olarak kiralayamazsınız, 

ödünç veremezseniz, satamazsınız, yeniden dağıtamazsınız veya alt lisans veremezsiniz. 

Hizmetler’i, herhangi bir güncellemeyi veya bunların herhangi bir bölümünü 

kopyalayamazsınız (bu lisans ve Kullanım Kuralları tarafından açıkça izin verilmedikçe), 

kaynak koda dönüştüremezsiniz, ters mühendisliğini yapamazsınız, parçalarına 

ayıramazsınız, kaynak kodunu türetmeye çalışamazsınız, modifiye edemezsiniz veya türev 

çalışmalarını oluşturamazsınız (yukarıda belirtilen kısıtlamanın geçerli yasalarca 

yasaklanması dışında ve yalnızca bu derecede veya Hizmetler ile birlikte verilen herhangi bir 

açık kaynaklı bileşenin kullanımının tabi olduğu lisans verme koşulları tarafından izin verilen 

derecede) . Benzer veya rakip bir web sitesi, uygulama veya hizmet oluşturmak için 

Hizmetler’e erişemezsiniz. Bu tür herhangi bir girişim, Lisans Veren’in ve onun lisans 

verenlerinin haklarının bir ihlalidir. Hizmetler’i yalnızca ikamet ettiğiniz veya Hizmetler’i 

indirdiğiniz veya kullandığınız ülkedeki veya bölgedeki yerel yasalar da dahil olmak üzere, 

bunlarla sınırlı olmamak üzere telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla ilgili kısıtlamalar da 

dahil, tüm geçerli yasalara uygun bir şekilde kullanacağınızı kabul edersiniz. Hizmetler’in 



 

 

ve/veya Cihazlar’ın üstünde veya içinde yer alan herhangi bir teklif hakkı bildirimini veya 

diğer mülkiyet işaretlerini sökmeyecek veya imha etmeyeceksiniz. Hizmetler’i, herhangi bir 

üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını, gizlilik yasasını veya diğer hakkı ihlal etme veya kötüye 

kullanma da dahil herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek bir şekilde 

kullanmayacaksınız. 

Bu kısıtlamaları ihlal ederseniz Lisans veren, ek tebligatta bulunmadan bu Sözleşme’yi 

feshedebilir ve Siz yargılanmaya ve zararları karşılamaya tabi olabilirsiniz. Ayrıca bu tür bir 

ihlalden kaynaklanan olası hiçbir zarar için Lisans Veren’i sorumlu tutmayacaksınız. 

Hizmetler, Hizmetler’in arızalanmasının ölüm, yaralanma veya ciddi fiziksel veya çevresel 

zarar yol açabileceği, nükleer tesislerin, uçak navigasyon veya iletişim sistemlerinin, hava 

trafik kontrolünün, doğrudan yaşam destek makinelerinin veya silah sistemlerinin ya da 

arızalanmaya karşı güvenli performans gerektiren herhangi bir tehlikeli ortamdaki ekipmanın 

çevrimiçi kontrolünün tasarımı veya çalıştırılması (“Son Derece Tehlikeli Faaliyetler”) gibi 

herhangi bir ortamda kullanılmak için tasarlanmamış, üretilmemiş veya bu ortamlarda 

kullanılmaları amaçlanmamıştır. Lisans Veren ve distribütörler, Son Derece Tehlikeli 

Faaliyetler için uygunluk konusunda hiçbir açık veya zımni garanti vermediklerini özel olarak 

ifade eder. Hizmetler’i bu amaçlar için kullanmayacağınızı beyan ve tekeffül edersiniz. Bir 

önceki cümlede yer alan garantiyi ihlal etmeniz sonucunda Lisans Veren’in karşılaşacağı 

herhangi bir kayıp, yükümlülük veya zarar için Lisans Veren’i savunmayı ve tazmin 

edeceğinizi kabul edersiniz. 

 

Hizmetler’in kullanımı, önceden bildirimde bulunmaksızın bakım ve onarım, güvenlik 

nedenleri, sistem arızası veya diğer durumlar için geçici olarak askıya alınabilir veya bir 

Hizmet’in sunulması Lisans Veren’in takdir hakkına bağlı olarak kalıcı olarak 

sonlandırılabilir.    

ABD’de satılan cihazlar CE Onayına sahip değildir ve yalnızca ABD’de kullanıma 

yöneliktir.  Bu Cihazlar, ABD FCC Kuralları’nın 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma, 

aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Cihazlar zararlı girişime neden olamaz ve (2) Cihazlar, 

istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim de dahil alınan her türlü girişimi kabul 

etmelidir.  

3. Güncellemelerin Tabi Olduğu Koşullar 

 

Lisans Veren, temel bağlantı, kurulum ve havadan güncellemeler ile ilgili olarak Hizmetler’in 

performansı için zaman zaman yamalar, hata düzeltmeleri, güncellemeler, yükseltmeler ve 

başka modifikasyonlar (“Güncellemeler”) geliştirebilir. Bu lisansın koşulları, bu tür bir 

Güncelleme ile birlikte ayrı bir lisans bulunmadıkça ki bu durumda o lisansın koşulları geçerli 

olur, Lisans Veren tarafından sağlanan ve orijinal Hizmetler’in yerini alan veya bunları 

tamamlayan herhangi bir Güncelleme için geçerli olacaktır. 

 

Hizmetler’i kullanarak, işbu sözleşme ile bu Güncellemeler’in otomatik olarak indirilmesine 

ve yüklenmesine izin verirsiniz. Bu Güncellemeler, ek bir bildirimde bulunmadan veya 



 

 

herhangi bir ek izin almadan mobil cihazınıza ve Cihazlar’ınıza otomatik olarak indirilebilir ve 

yüklenebilir. 

 

Bu tür Güncellemeler’i istemiyorsanız, yegane çözümleriniz (i) Lisans Verilmiş Uygulama 

Güncellemeleri için otomatik güncelleme işlevini mobil cihaz ayarlarınızda kapatmak veya 

Lisans Verilmiş Uygulama’yı mobil cihazınızdan silmek ya da (ii) Yazılım Güncellemeleri için 

Nokia WiFi hesabınızı sonlandırmak ve Cihazları kullanmayı bırakmaktır. Yukarıda 

belirtilenlerden herhangi birisini daha sonra geri alırsanız (örn. mobil cihazınızda otomatik 

güncelleme işlevini açarak veya Cihazınızı yeniden kullanmaya başlayarak), Güncellemeler’in 

otomatik olarak indirilmesinin ve yüklenmesinin yeniden başlayacağını anlarsınız ve söz 

konusu Güncellemeler’e izin verirsiniz. Herhangi bir Güncellemenin otomatik olarak 

yüklenmemesi halinde, Hizmetler’i ve Cihazlar’ı kullanmaya veya bunların tüm işlevlerine 

erişmeye devam etmek için Güncellemeler’i Sizin yüklemeniz gerekebileceğini onaylarsınız 

ve söz konusu Güncellemeler’i hemen yüklemeyi kabul edersiniz. 

 

4. Destek ve Bakım 

 

Lisans Veren’in, Siz ve Lisans Veren arasında yazılı olarak ayrıca kabul edilmediği sürece Size 

teknik veya başka türlü destek sağlama yükümlülüğü yoktur. Bu tür desteğin Lisans Veren 

tarafından verilmesi durumunda, verilen desteğin “olduğu gibi” ve “mevcut oldukça” esasına 

göre verildiğini ve Lisans Veren’in söz konusu destekle ilgili hiçbir yükümlülük veya 

sorumluluğunu olmayacağını anlar ve kabul edersiniz. 

 

5. FOSS 

 

Hizmetler, üçüncü taraf lisans yükümlülüklerinin geçerli olduğu ücretsiz veya açık kaynaklı 

yazılım (“FOSS”) içerir.   Açık Kaynak Uyumluluğu bilgileri www.nokia.com/wifi/legal/open-

source-software/ adresinde yer almakta olup, söz konusu FOSS’un yayınlandığı lisans 

belirtilir ve gerekli onaylar, açıklamalar ve/veya duyuruları içerir.  Lisans Veren’in FOSS’u 

dağıttığımız taraflara aynı hakları vermesini gerekli kılan bir FOSS lisansı (GPL, LGPL ve 

Affero GPL) ile aksi zorunlu kılınmadıkça, FOSS’u kullanma, kopyalama ve ek olarak dağıtma 

(geçerliyse) ile ilgili haklarınız bu Sözleşme’ye tabi olacak ve FOSS için ilk başta geçerli olan 

FOSS lisansına tabi olmayacaktır.   

 

 

Nokia Yazılımını, https://resources.nokia.com/asset/300001 adresindeki talimatlara uygun 

olarak tüketici resmini yükseltmek de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir 

şekilde değiştirirseniz, Ürünün etkilenip etkilenmeyebileceğini unutmayın. amaçlanan amaç 

için daha uzun. (İ) Nokia yetkili teknisyenleri dışındaki değişiklikler durumunda Garantiniz 

geçersiz olabilir; veya (ii) Nokia WiFi Uygulaması, Nokia WiFi QSR Nokia WiFi Güvenlik ve 

Düzenleme Bilgileri veya Nokia tarafından sağlanan diğer talimatlara uygun olmayan 

kullanım veya kullanım; 



 

 

Nokia WiFi Beacon donanım cihazlarınızın kullanımı ve garantisi hakkında daha fazla bilgi için, 

lütfen Ürün paketinde gelen broşürlerde verilen talimatlara ve www.nokia.com/wifi/legal 

adresinde bulunan ek bilgilere başvurun. 

 

 

6. Gizlilik/Verilerin Kullanımı İçin İzin 

 

Cihaz’ı ve Hizmetler’i kullanırken Lisans Veren’in Size Hizmetler’i sağlamak için kişisel veriler 

toplaması gerekebilir. “Kişisel Veriler”, sizi doğrudan tanımlayabilecek veriler anlamına gelir. 

Bunlar, e-posta adresiniz, adınız, soyadınız, telefon numaranız, IP adresiniz, adresinizin yanı 

sıra Cihaz’ı ve Hizmetler’i kullandığınızda otomatik olarak toplanan ağ internet sağlayıcıları, 

kullanım istatistikleri gibi yukarıda belirtilen Kişisel Veriler ile ilişkili her türlü başka veriyi de 

içerir. Hizmetler’i indirerek, yükleyerek ve kullanarak, bu bölümü koşullarına, Lisans Veren’in 

https://www.nokia.com/en_int/privacy adresindeki Gizlilik Politikası’na ve 

www.nokia.com/wifi/legal/privacy/ adresindeki Ek Gizlilik Politikası’na tabi olmayı kabul 

edersiniz. Bu gizlilik politikalarını sık sık okumanızı öneririz.  

Lisans Veren ayrıca ürünlerinin kalitesini ve performansını artırmak amacıyla aşağıdakileri de 

içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ve Hizmetler’i indirme, yükleme ve/veya kullanmanızla 

ilgili bilgileri de toplayabilir ve işleyebilir: İndirilen, yüklenen ve/veya kullanılan Hizmetler 

sürümleri, hata ayıklama verileri, konum bilgileri cihaz ağınızdan toplanan diğer kullanım 

verileri ve kullanım verisi analizleri ve geçerli mevzuat çerçevesinde Kişisel Veri olarak kabul 

edilen diğer tüm bilgiler (toplu olarak “Kullanım Bilgileri”).  Bu tür Kullanım Bilgileri’nin 

Lisans Veren tarafından toplanmasına, depolanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına açıkça 

izin verirsiniz. İstediğiniz zaman izninizi geri alma ve Kullanım Bilgileri düzeltme hakkına 

sahip olacaksınız. Kullanım Bilgileri, anonim olarak Lisans Veren’e gönderilir.  Lisans Veren, 

Lisans Veren (i) izninize sahip değilse; (ii) yasalarca gerekli olduğu hükmüne varmadığı veya 

bu tür Kullanım Bilgileri’ne erişimin, saklamanın veya ifşa etmenin Lisans Veren’in, onun 

kullanıcının veya kamunun meşru bir çıkarını korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle 

inanmadığı ya da (iii) bu tür bilgileri anonim ya da takma adlı birleştirilmiş biçimiyle 

sağlamadığı sürece Sizinle veya herhangi bir üçüncü tarafla ilişkili Kullanım Bilgileri’ni 

paylaşmayacaktır. 

7. Geri Bildirim 

 

Risk Size ait olmak üzere Lisans Veren’e fikirler, öneriler ve/veya teklifler gönderebilirsiniz 

(Hizmetler’deki olası hatalar veya sorunlar dahil) (“Geri Bildirim”) at ve Lisans Veren, bu tür 

Geri Bildirim ile ilgili olarak hiçbir yükümlülüğe sahip değildir (bununla sınırlı olmaksızın 

gizlilik yükümlülükleri dahil). Geri Bildirim’i göndermek için gerekli tüm haklara sahip 

olduğunuz beyan ve tekeffül edersiniz. Hizmetler veya benzer ürünler ya da hizmetlerle ilgili 

olarak Lisans Veren’e Geri Bildirim’i özel olmayan bir esasla kullanması, çoğaltması, 

gerçekleştirmesi, görüntülemesi, dağıtması, uyarlaması, modifiye etmesi, yeniden 

biçimlendirmesi, türev çalışmalarını oluşturması, ticari veya ticari olmayan herhangi bir 

şekilde yararlanması ve yukarıda belirtilen hakları alt lisans olarak vermesi için tamamen 

https://www.nokia.com/en_int/privacy


 

 

ödenmiş, telifsiz, kalıcı olarak gayri kabili rücu, dünya çapında ve tamamen alt lisans olarak 

verilebilen bir hak ve lisansı kabul edip verirsiniz ve Lisans Veren’in bu tür Geri Bildirim ile 

ilgili olarak hiçbir yükümlülüğünün olmadığını (geçerli yönetmeliklerde belirtilmedikçe) kabul 

edersiniz. 

 

8. Fesih 

 

Bu Sözleşme, Hizmetler’i indirdiğiniz ve yüklediğiniz ilk tarihten itibaren geçerlidir. Bu 

Sözleşme’yi, Lisans Veren tarafından sağlanan Hizmetler’i kalıcı olarak silerek istediğiniz 

zaman feshedebilirsiniz.  

 

Son kullanıcı haklarınız, işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda 

Lisans Veren tarafından bir bildirim gönderilmeden otomatik olarak ve hemen feshedilir. 

Böyle bir durumda Hizmetler’i hemen silmelisiniz. 

 

Hizmetler’in bütünüyle veya kısmen doğrudan veya ya katkıda bulunan olarak patent ihlaline 

neden olduğu veya patent ihlalini teşvik ettiği iddiasıyla bir tüzel kişilik aleyhine patent ihlali 

Hak Talebinde (aşağıda tanımlandığı gibi) bulunursanız (bir “Hak Talebi”), bu Sözleşme, bu 

Sözleşme çerçevesinde size verilen tüm haklar dahil olacak şekilde ve tercih Lisans Veren’e 

ait üzere Hizmetler’i ilk satın aldığınız tarihte bütünüyle veya kısmen geriye dönük olarak 

sonlandırılabilir. 

 

9. Hizmetler ve Üçüncü Taraf Malzemeleri 

 

Hizmetler, Hizmetler tarafından gerçekleştirilen veya sağlanan hizmetlere ve web sitelerine 

(“Ek Hizmetler”) ve üçüncü taraf hizmetlerine ve web sitelerine (“Üçüncü Taraf Hizmetleri” 

ve Ek Hizmetler ile birlikte toplu olarak “Birleşik Hizmetler”) erişime olanak tanıyabilir. 

Birleşik Hizmetlerin kullanımı, internet erişimini ve ek hizmet koşullarını kabul etmenizi 

gerektirebilir. 

 

Birleşik Hizmetler’den herhangi birini kullanarak rahatsız edici, uygunsuz veya itiraz edilebilir 

içerikle karşılaşabileceğinizi ve söz konusu içerik, sansürsüz dile sahip olarak 

tanımlanabileceğini veya tanımlanamayabileceğini ve herhangi bir arama yapmanın veya 

belirli bir URL’yi girmenin sonuçlarının otomatik olarak ve istenmeden itiraz edilebilir 

malzemeye otomatik olarak bağlantı veya referanslar oluşturabileceğini anlarsınız. Bununla 

birlikte Birleşik Hizmetler’i riski size ait olacak şekilde kullanmayı ve Lisans Veren’in rahatsız 

edici, uygunsuz veya itiraz edilebilir olarak görülebilecek içerik için hiçbir yükümlülüğünün 

olmayacağını kabul edersiniz. 

 

Belirli Birleşik Hizmetler, üçüncü taraflardan içerik, veri, bilgi, uygulamalar veya malzemeler 

(“Üçüncü Taraf Malzemeleri”) görüntüleyebilir, dahil edebilir veya sunabilir ya da belirli 

üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar sağlayabilir. Birleşik Hizmetler ‘i kullanarak, Lisans 

Veren’in bu tür Üçüncü Taraf Malzemeleri’nin veya web sitelerinin içeriğini, doğruluğunu, 

eksiksizliğini, zamanında sağlanmasını, geçerliliğini, telif hakkı uyumluluğunu, yasallığını, 



 

 

uygunsuz olmamasını, kalitesini veya başka bir yönününü inceleme ya da değerlendirme 

sorumluluğunun olmadığını anlar ve kabul edersiniz. Lisans Veren, herhangi bir Üçüncü Taraf 

Hizmeti’ni, Üçüncü Taraf Malzemesini veya web sitesini ya da üçüncü tarafın herhangi bir 

malzeme, ürün veya hizmetini garanti etmez, onaylamaz veya bunlar için Size veya başka 

herhangi bir kişiye karşı hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmaz. Üçüncü Taraf 

Malzemeleri ve diğer web sitelerinin bağlantıları, yalnızca Sizin için bir kolaylık olarak 

sağlanır. Herhangi bir Birleşik Hizmet tarafından görüntülenen finansal bilgiler, genel 

bilgilendirme amaçlı olup, yatırım tavsiyesi olarak güvenilme amacını taşımamaktadır. 

Birleşik Hizmetler yoluyla elde edilen bilgilerle herhangi bir menkul kıymet işlemi 

gerçekleştirmeden önce bir finans uzmanına danışmalısınız. Herhangi bir Bileşik Hizmet 

tarafından sağlanan konum verileri, yalnızca temel navigasyon amaçlı olup, hassas konum 

bilgilerinin gerekli olduğu veya gerçekten sapan, hatalı veya eksik konum verilerinin ölüme, 

yaralanmaya, maddi zarara veya çevrenin zarar görmesine neden olabileceği durumlarda 

bunlara güvenilmemelidir. Lisans Veren veya onun hiçbir içerik sağlayıcısı, herhangi bir 

Birleşik Hizmet ile görüntülenen stok bilgilerinin veya konum verilerinin kullanılabilirliğini, 

doğruluğunu, eksiksizliğini, güvenilirliğini veya zamanında sağlanmasını garanti etmez. 

 

Müseccel içerik, bilgiler ve malzemeler içeren herhangi bir Birleşik Hizmet’in bununla sınırlı 

olmamak üzere telif hakkı dahil geçerli fikri mülkiyet yasaları ve  diğer yasalar ile 

korunduğunu ve bu tür müseccel içeriği, bilgileri veya malzemeleri Birleşik Hizmetler’in 

kullanımı için izin verilen dışında herhangi bir şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. 

Birleşik Hizmetler’in herhangi bir bölümü hiçbir biçimde veya hiçbir yöntemle çoğaltılamaz. 

Birleşik Hizmetler’i hiçbir şekilde modifiye etmemeyi, kiralamamayı, finansal olarak 

kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya türev çalışmalarını 

oluşturmamayı kabul edersiniz ve bununla sınırlı olmamak üzere ağ kapasitesini aşma veya 

aşırı yükleme de dahil olmak üzere Birleşik Hizmetler’den hiçbir yetkisiz şekilde 

yararlanmayacaksınız. Ek olarak, Birleşik Hizmetler’i herhangi bir başka tarafın haklarını taciz 

edecek, suistimal edecek, tehdit edecek, lekeleyecek veya başka bir şekilde bozacak ya da 

ihlal edecek şekilde kullanmamayı ve Lisans Veren’in sizin tarafınızdan bu tür bir kullanım 

veya Birleşik Hizmetler’den herhangi birini kullanmanız sonucunda alabileceğiniz taciz edici, 

tehdit edici, lekeleyici, rahatsız edici veya yasadışı mesajlar veya iletimler için Lisans Veren’in 

hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul edersiniz. 

 

Ek olarak, Apple markalı iOS ürününden erişilebilen, görüntülenebilen veya bağlantı 

kurulabilen Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Üçüncü Taraf Malzemeleri, tüm dillerde veya tüm 

ülkelerde mevcut değildir. Lisans Veren, bu tür Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin ve Üçüncü Taraf 

Malzemeleri’nin herhangi bir belirli konum için uygun veya mevcut olduğunu ifade etmez. Bu 

tür Üçüncü Taraf Hizmetleri ve Üçüncü Taraf Malzemeleri’ne erişmeniz halinde bunu, Kendi 

inisiyatifinizle yaparsınız ve yerel yasalar da dahil olmak üzere herhangi bir geçerli yasaya 

uyma sorumluluğu size aittir. Lisans Veren ve onun lisans verenleri, Birleşik Hizmetler’e 

erişimi istediğiniz zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma, kaldırma veya 

devre dışı bırakma haklarını saklı tutar. Hiçbir koşulda Lisans Veren, bu tür Birleşik 

Hizmetler’e erişimin kaldırılması veya devredışı bırakılması için yükümlü olmayacaktır. Lisans 



 

 

Veren, her koşulda ve önceden bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülüğü olmaksızın belirli 

Birleşik Hizmetler’in kullanımı veya bunlara erişim için sınırlar da ortaya koyabilir. 

 

10. GARANTİ YOK 

 

HİZMETLER VE EK HİZMETLER SİZE GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANMAKTADIR. EYALETE, 

BÖLGEYE VEYA ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞEBİLEN BAŞKA HAKLARINIZ OLABİLİR. YASALAR 

TARAFINDAN İZİN VERİLENLER DIŞINDA LİSANS VEREN, BİR SATIŞ SÖZLEŞMESİNE 

UYMAMAKTAN KAYNAKLANANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARI HARİÇ 

TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN 

EYALETİNİZİN, BÖLGENİZİN VEYA ÜLKENİZİN YASALARINI İNCELEMELİSİNİZ. 

 

HİZMETLER’İ VE EK HİZMETLERİ KULLANMA RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE 

TATMİN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA RİSKİNİN SİZE AİT OLDUĞUNU 

AÇIKÇA ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE 

HİZMETLER VE EK HİZMETLER, “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUKÇA”, TÜM ARIZALARLA 

BİRLİKTE VE HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMADAN SAĞLANMAKTADIR VE LİSANS VEREN İŞ BU 

SÖZLEŞME İLE HİZMETLER VE EK HİZMETLER İLE İLGİLİ OLARAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK 

ÜZERE SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, 

MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ İÇİN ZIMNİ 

GARANTİLER VE/VEYA KOŞULLAR DA DAHİL AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HER TÜRLÜ GARANTİYİ 

VE KOŞULU REDDEDER.  

 

LİSANS VEREN, HİZMETLERİ KULLANMANIZA MÜDAHALE EDİLMESİ, HİZMETLER’İN İÇERDİĞİ 

İŞLEVLERİN VEYA HİZMETLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN YA DA SAĞLANAN 

HİZMETLERİN İHTİYACINIZI KARŞILAMASI, HİZMETLERİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA 

HATASIZ OLACAĞI VEYA HİZMETLER’DEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİ KONUSUNDA HİÇBİR 

GARANTİ VERMEZ.  

 

EK OLARAK, ARIZANIN VEYA GECİKMELERİN YA DA HİZMETLER TARAFINDAN SAĞLANAN 

İÇERİK, VERİ VEYA BİLGİLERDEKİ HATALARIN VEYA EKSİKLİKLERİN BUNLARLA SINIRLI 

OLMAKSIZIN SON DERECE TEHLİKELİ FAALİYETLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ÖLÜME, 

YARALANMAYA, CİDDİ FİZİKSEL ZARARA VEYA  ÇEVRENİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN 

OLABİLECEĞİ DURUMLAR VEYA ORTAMLAR İÇİN AMAÇLANMAMADIĞINI VEYA BUNLAR İÇİN 

UYGUN OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. 

 

LİSANS VEREN VEYA ONUN YASAL TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA 

YASAL BİLGİ YA DA TAVSİYE BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR. HİZMETLER’İN KUSURLU 

OLDUĞU ORTAYA ÇIKARSA GEREKLİ TÜM SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETİ 

TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ 

TUTULMASINA VEYA BİR TÜKETİCİNİN GEÇERLİ YASAL HAKLARININ SINIRLANMASINA İZİN 

VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ 

OLMAYABİLİR. 

 



 

 

11. Sorumluluğun Sınırlanması 

 

YASALARCA YASAK OLMAYAN ÖLÇÜDE LİSANS VEREN, HİÇBİR KOŞULDA NEDENİ NE OLURSA 

OLSUN, YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN (SÖZLEŞME, TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) VE LİSANS VEREN’E BU TÜR ZARARLARIN OLUŞMA OLASILIĞI 

BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE HİZMETLER’İ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN 

KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN, BUNLAR SINIRLI OLMAKSIZIN KÂR KAYBI, VERİ 

KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER TİCARİ ZARARLAR VE KAYIPLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE 

KİŞİSEL YARALANMA VEYA HERHANGİ BİR ARIZİ, ÖZELİ DOLAYLI VEYA SONUCA DAYALI ZARAR 

İÇİN YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BAZI YARGI BÖLGELERİNDE KİŞİSEL YARALANMA VEYA ARIZİ 

VEYA SONUCA DAYALI ZARARLAR İÇİN YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASINA İZİN 

VERİLMEDİĞİNDEN DOLAYI BU SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Lisans Veren’in 

tüm zararlar için (kişisel yaralanma ile ilgili davalarda geçerli yasalarca gerekli olanlar hariç) 

yükümlülüğü elli ABD dolarını (USD 50,00) aşmayacaktır. Yukarıdaki sınırlamalar, yukarıda 

bahsedilen çözüm esas amacı itibarıyla başarısız olsa bile geçerli olacaktır. 

 

AYRICA SERVİS ETKİNLİKLERİ SIRASINDA NOKIA WIFI CİHAZINIZDAKİ TÜM VERİLER 

SİLİNECEBİLEĞİNDEN DOLAYI CİHAZINIZI SERVİSE GÖTÜRMEDEN ÖNCE LÜTFEN NOKIA WIFI 

CİHAZINIZDA DEPOLANAN TÜM VERİLERİ VE İÇERİĞİ YEDEKLEYİN.  LİSANS VEREN VE ONUN 

YETKİLİ SERVİS MERKEZLERİ, VERİLERİNİZİN, PROGRAMLARINIZIN VEYA GİZLİ VERİLERİNİZİN 

KAYBOLMASINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. 

 

12. Tazminat 

 

Hizmetler’e herhangi bir zamanda erişmeniz veya kullanmanız; bu Sözleşme’yi veya 

herhangi bir geçerli yasayı veya yönetmeliği ihlal etmeniz; Hizmetler’i kullanmanız veya 

yararlanmanız nedeniyle bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmesi veya ihlal 

edildiğinin iddia edilmesi veya Siz ve herhangi bir üçüncü taraf arasındaki herhangi bir ihtilaf 

veya sorun sonucunda Lisans Veren veya onun lisans verenleri tarafından karşılaşılabilecek 

makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü hak talebi, zarar, yükümlülük, kayıp, 

maliyet, dava veya harcama için Lisans Veren veya onun lisans verenleri savunmayı, tazmin 

etmeyi ve yükümlü tutmamayı kabul edersiniz. Lisans Veren, aksi halde sizin tarafınızdan 

tazmin edilmeye tabi olan (ve Sizin söz konusu konu ile ilgili tazmin etme yükümlülüklerinizi 

sınırlamadan) herhangi bir konuyu tek başına savunma hakkını saklı tutar ve bu durumda Siz, 

söz konusu talebi savunması için Lisans Veren ile işbirliği yapacağınızı kabul edersiniz.  

 

13. İhracat 

 

Hizmetler’in ABD, Avrupa Birliği ve/veya diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve 

yönetmeliklerine (birlikte “İhracat Yasaları” tabi) olabileceğini anlarsınız.  Hizmetler’i İhracat 

Yasaları’nı ihlal edecek şekilde ithal etmeyecek, kullanmayacak, ihraç etmeyecek, yeniden 

ihraç etmeyecek, devretmeyecek veya iletmeyeceksiniz (başka öğelere dahil edilmiş olsa 

bile).  Herhangi bir geçerli resmi veya resmi olmayan ihracat kontrol yönetmelikleri veya 

ithalat yönetmeklikleri ile bağlantı olarak yapılacak denetim ya da kontrolle ilgili olarak 



 

 

Lisans Veren ile tam işbirliği yapmayı kabul edersiniz ve bu bölümün tarafınızca herhangi 

şekilde bir ihlal edilmesi ile ilgili olarak Lisans Veren’i ve onun lisans verenlerini tazmin 

edecek, savunacak ve onlara zarar gelmesini önleyeceksiniz.  

 

Aşağıdakileri beyan ve tekeffül edersiniz: (i) ABD Hükümeti ambargosuna tabi veya ABD 

Hükümeti tarafından “terörü destekleyen” bir ülkede bulunmuyorsunuz ve (ii) ABD 

Hükümetinin herhangi bir yasaklı veya kısıtlı taraflar listesinde yer almıyorsunuz. 

 

14. Zımni Lisanslar veya Patent Lisansları Yok 

 

Bu Sözleşme çerçevesinde hiçbir zımni lisans veya başka zımni hak verilmez ve işbu belgede 

açıkça verilenler dışındaki tüm haklar Lisans Veren’e onun lisans verenlerine ait olarak 

kalacaktır.  Ek olarak, Hizmetler’in bu Sözleşme çerçevesinde Lisans Veren tarafından teslim 

edilmemiş diğer yazılımlar veya donanımlar ile birleşimi için hiçbir lisans veya muafiyet 

verilmez. 

 

Bu Sözleşme çerçevesinde Lisans Veren’in herhangi bir patenti için hiçbir lisans verilmez.   

 

Bu Sözleşme’de açıkça ortaya konulmayan tüm haklar ve lisanslar Lisans Veren ve/veya 

onun lisans verenleri için saklıdır. 

 

15. ABD Hükümeti Son Kullanıcıları 

 

Hizmetler ve ilgili belgeler, geeçrli durumlarda 48 C.F.R. §2.101’de tanımlanan bir terim 

olarak “Ticari Öğeler” olup, 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202’de kullanılan 

terimler olarak “Ticari Bilgisayar Yazılımları”nden ve “Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri”nden 

oluşmaktadır. Geçerli durumlarda 48 C.F.R. §12.212 veya 48 C.F.R. §227.7202-1 ila 

227.7202-4 ile tutarlı olarak Ticari Bilgisayar Yazılımları ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri, 

(a) yalnızca ticari öğeler olarak ve (b) yalnızca burada yer alan hükümler ve koşullara uyarınca 

diğer tüm son kullanıcılara verilen haklar ile ABD Hükümeti son kullanıcılarına 

lisanslanmaktadır. Yayınlanmamış haklar, ABD telif hakkı yasaları çerçevesinde saklıdır. 

 

16. Ticari Marka Politikası 

 

Nokia, Nokia Corporation’ın kayıtlı bir ticari markasıdır. Nokia WiFi web sitesi (“Web Sitesi”), 

Lisans Verilen Uygulama ve/veya Cihaz ürün malzemelerinde bahsedilen diğer ürün ve şirket 

adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir. Web sitesine erişmeniz 

ve/veya Lisans Verilen Uygulama’yı ve/veya Cihaz ürün malzemelerini kullanmanız, imalı 

olarak, yapılan beyanın sonradan değiştirilmesinin yasaklanması veya başka bir şekilde, 

Lisans Veren’in veya ilgili üçüncü taraf sahibinin önceden yazılı izni olmadan Web Sitesinde 

görünen markaları, Lisans Verilen Uygulama’yı ve/veya Cihaz ürün malzemelerini kullanması 

için herhangi bir lisans veya hak verilmiş olması olarak anlaşılmamalıdır. Yukarıda 

belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Web Sitesine veya diğer Lisans Veren web sitesi 

köprü gibi herhangi bir işareti kullanmanız yasaktır. 



 

 

 

17. Kısmi Geçersizlik 

 

Bu Sözleşme’nin veya onun herhangi bir tarafa ya da koşula uygulanmasının herhangi bir 

hükmü, taahhüdü veya koşulu herhangi bir dereceye kadar geçersiz veya uygulanamaz kabul 

edilirse, bu Sözleşme’nin kalan kısmı veya söz konusu hüküm, taahhüt veya koşulun 

geçersiz ya da uygulanamaz sayılan taraflar veya durumlar dışındakilere uygulanması 

bundan etkilenmeyecek ve bu Sözleşme’nin her bir hükmü, taahhüdü veya koşulu geçerli 

olacak ve yasalarca izin verilen azami derecede uygulanacaktır. 

 

18. Yasa Seçimi 

 

Yasa kuralları anlaşmazlıkları haricinde New York Eyaleti yasaları bu lisans ve Hizmetler’i 

kullanmanız için geçerlidir. Buna, bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmetler’i Kuzey Amerika veya 

Güney Amerika dışında kullanıyor olmanız dışında ki bu durumda bu Sözleşme’yle ilgili veya 

Sözleşme’den kaynaklanan tüm konular için Fransa yasaları geçerli olacaktır, Hizmetler’in 

oluşturulması, yorumlanması, gerçekleştirilmesi ve uygulanması dahildir.  Hizmetler’i 

kullanmanız, başka yerel, eyaleti, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir. Birleşmiş 

Milletler Uluslararası Malların Satış Sözleşmeleri Konvansiyonu bu Sözleşme için geçerli 

değildir.  

 

Taraflar arasındaki tüm ihtilaflar, Kurallar’a uygun olarak atanan üç (3) arabulucu tarafından 

Uluslararası Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Kuralları’nda göre nihai olarak karara 

bağlanır. New York Eyaleti yasalarının geçerli olduğu durumlarda tahkim New York, New 

York’ta gerçekleşmelidir.  Fransa yasalarının geçerli olduğu durumlarda tahkim Cenevre, 

İsviçre’de gerçekleşmelidir.  Bu Sözleşme çerçevesindeki herhangi bir tahkim, bireysel 

esasla gerçekleşecektir: toplu tahkimlere ve toplu davalara izin verilmez. BU SÖZLEŞME’Yİ 

İMZALAYARAK SİZ’İN VE LİSANS VEREN’İN JÜRİ İLE YARGILANMA VEYA TOPLU DAVAYA 

KATILMA HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ. 

 

Yukarıdakilere rağmen Lisans Veren, tahkim tarafından nihai karar beklenirken ihtiyati veya 

başka bir eşdeğer tedbir için uygun yargılama mahkemesinde dava açabilir.  

 

19. Apple İçin Gerekli Olan Ek Son Kullanıcı Koşulları 

 

Aşağıdakileri anlar ve kabul edersiniz  

 

(i) Bu Sözleşme, Siz ve Lisans Veren arasında, Apple, Inc. (“Apple”) arasında değil, 

yapılmıştır. 

 

(ii) Lisans Veren ve onun lisans verenleri, Apple değil, Lisans Verilen Uygulama için 

yegane sorumlulardır.  

 



 

 

(iii) Apple, Lisans Verilen Uygulama ile ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti 

sağlama sorumluluğuna sahip değildir.  

 

(iv) Lisans Verilen Uygulama’nın herhangi bir geçerli garantiye uymaması durumunda, 

Apple’a bunu bildirebilirsiniz ve Apple Lisans Verilen Uygulama için ödediğiniz satın 

alma ücretini iade edecektir.  Yasaların izin verdiği azami ölçüde Apple, Lisans Verilen 

Uygulama ile ilgili olarak başka hiçbir garanti yükümlülüğüne sahip olmayacaktır.  

 

(v) Apple, aşağıdakiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Siz’in veya başka 

herhangi bir üçüncü tarafın Lisans Verilen Uygulama veya söz konusu Lisans Verilen 

Uygulama’ya sahip olmanız ve/veya kullanmanızla ilgili hiçbir hak talebi için sorumlu 

değildir: (i) ürün yükümlülüğü hak talepleri; (ii) Lisan Verilen Uygulama’nın herhangi 

bir geçerli yasal veya yönetmelikle ilgili gereksinime uymadığına dair herhangi bir hak 

talebi ve (iii) tüketici koruması veya benzer mevzuattan kaynaklanan hak talepleri.  

Apple, Lisans Verilen Uygulama’nın herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını 

ihlal ettiğine dair söz konusu üçüncü tarafın hak talebinin soruşturulması, 

savunulması, karara bağlanması veya ibra edilmesi için hiçbir sorumluluğa sahip 

değildir. 

 

(vi) Apple ve onun yan kuruluşları, bu Sözleşme’nin üçüncü taraf lehdarlarıdır ve Siz bu 

Sözleşme’yi kabul ettikten sonra Apple, bu Sözleşme’yi Size karşı uygulama hakkına 

sahip olacaktır (ve bu hakka sahip olduğu kabul edilecektir).  

 

20. Bütün Sözleşme 

 

Bu, Hizmetler ile ilgili olarak Lisans Veren ve Siz arasındaki sözleşmedir ve Hizmetler ile ilgili 

önceki beyanlar, tartışmalar, üstlenmeleri, son kullanıcı anlaşmaları, iletişimleri ve 

reklamlarının yerine geçer.  

 

 

HİZMET KOŞULLARININ SONU 

 

 

 


