Kullanıcı Sözleşmesi
.
Magfi Uygulaması 
(“Uygulama”) MAGFİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.(“Magfi”)
tarafından sunulmaktadır.
1. Kullanıcılar, bu Uygulama’yı kullanmaya başlamakla, işbu Magfi Uygulaması Kullanıcı
Sözleşmesi (“Sözleşme”) metnini okuduklarını, anladıklarını ve işbu Sözleşme’de yer alan
kuralları gayri kabili rücu şekilde kabul etmiş olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Kullanıcılar, bu hüküm ve şartların tamamını eksiksiz bir şekilde kabul etmiyorsa
Uygulamayı indirmemeli ve/veya kullanmamalıdırlar.
2. Kullanıcılar, bu şartları, talimatları ve bilgilendirmeleri okuduğunu ve anladığını, bu
talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan
kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda Magfi’den herhangi bir şekilde
tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
3. Kullanıcı, Uygulama’yı hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için
kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini
ve/veya teşvik etmeyeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu Sözleşme’nin
şartlarını ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu Sözleşme ile kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4. Uygulama’yı indiren Kullanıcılar, Magfi’in işbu Sözleşme’de tesis ve ilan ettiği kuralları
peşinen kabul ederler. Kullanıcıların şartlara uyup uymadıklarının denetim ve
değerlendirilmesi, Magfi tarafından gerekli görülmesi halinde yine Magfi tarafından
yapılacaktır.
5. Kullanıcılar, Uygulama’yı kullanmaya yasal olarak uygun olduklarını her türlü sorumluluğu
üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını, kabul, beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar
bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin Magfi tarafından engellenebileceğini
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
6. Kullanıcılar Uygulama’yı kullanmaya başlamak ile aşağıdaki hüküm ve şartları tamamıyla
kabul etmiş sayılırlar. Kural ve şartları kabul eden Kullanıcılar, Magfi ile oluşabilecek her
türlü ihtilafta onayının geçerli bir delil olarak tanınacağını da kabul ve beyan ederler.
Kullanıcıları, işbu Sözleşme’yi kabul etmek ve Uygulama dâhilinde zaman zaman
yapılabilecek değişiklikleri takip ederek, değişen kural ve şartlara uymakla yükümlüdürler.
Magfi kendi takdirine bağlı olarak, Uygulama’ya ilişkin hüküm ve üyelik şartlarını, gizlilik
politikasını ve/veya açıklamış olduğu diğer şartları değiştirme hakkını saklı tutar.
1. TANIMLAR
Kullanıcı: Uygulama’ya erişebilen, işbu Sözleşme’yi onaylayan ve Magfi tarafından
Uygulama ile sağlanan hizmetleri kullanabilecek olan kişidir.
2. Magfi Uygulaması
Uygulama ile Kullanıcılar Uygulama üzerinden WhatsApp, Telegram, Discord, Slack,
LinkedIn, Snapchat gibi ve daha birçok 3. Parti mesajlaşma uygulamaları ve internet sitelerinde
yer alan topluluk gruplarının katılma bağlantılarına (link) erişebilirler. Aynı zamanda Kullanıcılar
uygulamanın veritabanına yukarıda sayılan iletişim/mesajlaşma uygulamalarının katılma
bağlantılarını ekleyebilirler.
Kullanıcılar ilgi alanlarına göre topluluk gruplarının isimlerine, grupların profil fotoğrafı
eklendiyse profil fotoğrafına ve katılma bağlantılarına erişebilirler. Bir topluluk ağı olan magfi
uygulamasının veritabanı kullanıcıların veri girmesiyle oluşmaktadır. Mesajlaşma ve iletişim
grupları kullanıcıalr tarafından Magfi Uygulaması’nın veritabanına eklenmektedir. Katılma
bağlantıları ve grup isimlerinin yer aldığı Magfi Uygulaması’nın gruplarla veya isimlerle hiçbir

ilişkisi yoktur. Bu yönüyle grupların Uygulama veritabanına eklenmesinden doğan zararlardan
Magfi Uygulaması sorumlu değildir.
Uygulama’yı yükleyen Kullanıcıların ekstra özellikleri kullanması için Magfi ücretli paketler
satabilir.
Kullanıcı adı ve/veya şifresine ilişkin her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir. İşbu
Sözleşme’nin ve servis kurallarının ihlali halinde Magfi’in her zaman için hiçbir sorumluluk altına
girmeden Kullanıcı kaydını ve şifresini geçici ve/veya kalıcı olarak iptal etme ve Uygulama’yı
Kullanıcılara sunmama hakkı saklıdır. İşbu Sözleşme'ye aykırı olarak Uygulamanın indirilmesi
veya kayıt olunması halinde, Magfi’in söz konusu kaydı anında sonlandırma yetkisi vardır.
Sözleşme'ye aykırı olarak başlatılmış kayıt durumunda dahi, işbu Sözleşme kapsamında Magfi’in
tüm hakları en geniş kapsamıyla işbu Sözleşme'ye uygun olarak koruma altında olacaktır.
Uygulamanın Kullanıcı tarafından Ayarlar menüsünden hesabının dondurulması akabinde
Servis/Uygulama iptal edilmiş olacaktır.
Uygulamada bulunan mesajlaşma gruplardan TCK ve ilgili kanunlar nezdinde suç teşkil ettiği,
özel hayata ilişkin bilgiler veya hukuka aykırı kişisel veriler içerdiği tespit edilmesi durumunda
Magfi tarafından kaldırılacaktır.
Uygulama içindeki Destek bölümünden Öneri ve Şikayet’ler e-posta ile gönderilmektedir. Bu
e-posta ile gönderilen şikayet/öneri bildirimlerinde, kullanıcı cihaz bilgileri (MSISDN, İnternet
bağlantı tipi, cihaz markası ve modeli, işletim sistemi bilgisi ile sınırlı kalmamak şartı ile ) ve
uygulama içi kayıtlar yer almaktadır. Bu bilgileri sayesinde, oluşabilecek problem ve sorunlar
incelenerek çözüm sağlamak için çalışılacak ve öneriler değerlendirilecektir.
Magfi uygulama spesifikasyonlarına ilişkin de her türlü değişikliği yapma hakkını kendisinde saklı
tutmaktadır. Kullanıcılar, Uygulama ile ilgili detaylı ve güncel bilgilere
“https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Magfi“ ve
“https://apps.apple.com/us/app/magfi/id1480655595” adresinden ve Uygulama içindeki Sıkça
Sorulan Sorular bölümünden ulaşabilirler.
Uygulama’ya kayıt olurken Google, iCloud, Facebook gibi 3. Parti servislerden yararlanılabilir. Bu
durumlarda kayıt olunan servisin gizlilik politikaları geçerli olacaktır.
Kullanıcılar bu sayılan veya ileride sayılabilecek özellikleri kısmen ve/veya tamamen, yürürlükteki
mevzuatın izin verdiği, durum ve koşullar uygun olduğu müddetçe kullanabileceklerdir.
Adil Kullanım Politikası
Magfi, Kullanıcılarına daha güvenli ve daha kaliteli hizmet sağlamak amacıyla aşağıdaki
adil kullanım koşullarını belirlemiştir. Magfi, işbu Adil Kullanım Politikası kapsamında,
Kullanıcıların Uygulama üzerinde sunulan hizmetlerden ne şekilde ve ne süreyle
yararlanabileceğine ilişkin sınırlar belirlemektedir. Kullanıcılar, işbu Sözleşme’yi kabul ederek,
Adil Kullanım Politikasını da kabul etmiş sayılırlar. Magfi, Adil Kullanım Politikasına aykırı hareket
ettiği kanaatine vardığı Kullanıcılar’ın kullanımlarını Uygulama’ya bağlı olarak çalışan diğer
hizmetler de dâhil olmak üzere önceden uyarı yapmaksızın askıya alabilir ya da Sözleşme’de
gösterilen şart ve koşullarda Servisin sunulmasına son verebilir.
Aşağıdaki kullanım çeşitleri adil olmayan kullanımlara örnek teşkil etmesi için sunulan örnekler
olup, adil olmayan kullanımlar bu örneklerle sınırlı değildir:
●

Uygulamaya yetişkin içerikli veya konusu suç olan grupların eklenmesi;
o

(a) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna aykırı olan ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine ve büyük önderimiz Atatürk’e yönelik
karalayıcı ve aşağılayıcı hiçbir İçeriğe izin verilmemektedir.

o

(b) Dolandırıcılık: Site dolandırıcılık amaçlı kullanılamaz.

o

(c) Hakaret -Taciz: Site’de ifade özgürlüğü desteklenmektedir. Ancak, Üyelerimize
kendilerini özgür şekilde ifade etme alanı sunarken üçüncü şahısları taciz etme,
karalama, aşağılama, hakaret etme veya başkalarının kişilik haklarına saldırı
imkânı verilmemektedir. Ayrıca, kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını,
etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı İçeriğe ve saldırgan davranışlara, tehdit,
taciz, özel yaşama ve kişilik haklarına saldırı gibi fiillere de izin verilmemektedir.

o

(d) Müstehcenlik ve Pornografi: Pornografinin hiçbir türüne izin verilmemektedir.
Cinsel eylemlerin sergilendiği fotoğraflar, görüntüler veya yazılar, özellikle
çocuk/ergen çıplaklığı, pornografisi, her türlü çocuk cinsel istismarı veya bunları
teşvik eden veya andıran fotoğraflar ve yayınlar kesinlikle kullanılamaz. Ayrıca,
Türk Ceza Kanunu’na göre müstehcen sayılan İçeriğe izin verilmemektedir.

o

(e) İlaçlar ve Narkotik Maddeler: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç
ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilimum
maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi, kullanımının kolaylaştırılması ve
sağlık için tehlikeli madde temini mahiyetindeki İçeriğe izin verilmemektedir.

o

(f) Şiddet ve İntihara Yönlendirme: İnsanları intihara yönlendiren, teşvik eden,
şiddet içeren İçeriklerin kullanımına kesinlikle izin verilmemektedir. Dolayısıyla,
her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan
psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran veya insanları intihara
yönlendiren İçeriklere izin verilmemektedir.

o

(g) Silahlar ve Patlayıcı maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı,
pazarlaması veya kullanımına ilişkin İçeriklere izin verilmemektedir.

o

(h) Kumar, Yarışma, Bahis: Kumara ilişkin olan ve/veya kumar oynanması için yer
ve imkan sağlayan her türlü İçerik ve önceden tarafımızdan yazılı izin
alınmaksızın; yarışma, bahis, takas, reklamcılık veya piramit şemaları gibi ticari
aktiviteler ve/veya satışlar yapmak amacıyla kullanılan İçeriklere izin
verilmemektedir.

o

(i) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının
korunması için gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Üyeler
sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya
eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak)
fotoğraf, dijital çalışma, resim, yazı vb. İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Üye fikri ve
sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer üyeler dahil) ait olan fotoğraf, resim, yazı
vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar,
dağıtır, umuma iletirse, MAGFİ ihlale konu olan İçeriği şikayet üzerine veya
kendiliğinden Site’den kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin
üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet
haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü
zarardan üçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

●

Bir mesleğin ya da işin icrası amacını taşıyan profesyonel içerikli bireysel görüşmeler
hariç, gelir elde etmek amacıyla tekil veya çoklu, otomatik ya da insan tarafından yapılan
her türlü tanıtım, pazarlama, müşteri yönetimi vb. çağrı yapılması,

●

Sistemli, sürekli ve tekrarlayan bir şekilde devam etmesi sonucunda Bireysel
Kullanıcılardan beklenemeyen cinsteki her nevi kullanım, Yukarıda sayılan aykırı hallerin
yanında, Kullanıcılar, Servisi kullanırken aşağıdaki sınırlara riayet edeceklerini kabul
ederler.
Özel Servisler

Magfi, muhtelif zamanlarda tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, bedeli
karşılığında ilave özellikler ve/veya Servisler sağlayabilir ("Özel Servisler"). Ayrıca Magfi muhtelif
zamanlarda tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere ister limitli bazda, ister bir deneme
periyodu için veya başka şekilde belirli Özel Servisleri ücretsiz ve/veya ücretli olarak sunabilir.

Magfi kendi takdirinde olarak, ücretli servislerin kullanılabilmesine ilişkin özel kullanım koşulları
belirleyebilir. Özel Servisler ancak kişisel kullanım içindir. Magfi Kullanıcılara önceden
bildirmeksizin, herhangi bir zamanda kullanım şartlarını ve ilişkili her türlü ücretlerini (ücretli ise)
değiştirme hakkını saklı tutar.
Özel servislerin Kullanım şartları ve ücretlendirme ile ilgili
“https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Magfi“den ve
“https://apps.apple.com/us/app/magfi/id1480655595” bilgi alınabilir
Magfi uygulama spesifikasyonlarına ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını kendisinde saklı
tutmaktadır.
3. İÇERİKLER, LİSANS VE KISITLAMALAR
Magfi kendisi tarafından sunulan uygulama, servis ve içeriklere ilişkin Kullanıcılara,
başkalarına transfer edilemez, lisanslanamaz, basit lisans şeklinde ve sadece kişisel kullanım
amacıyla kullanma hakkı sunmaktadır.
Magfi, işbu Sözleşme’deki şartlara tabi olarak Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki
kısıtlamalar dahilinde, Kullanıcılara sınırlı kullanım hakkı sağlamaktadır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Söz konusu kullanım sadece kişisel kullanımı içerecek şekilde olacak olup,
Uygulama’nın kullanımı işbu Sözleşme’de sayılan halleri ihlal edecek nitelikte
olmamalıdır;
Magfi’in önceden yazılı izni olmaksızın Uygulama hiçbir halde kopyalanamayacak,
transfer edilemeyecek, hangi biçim ve formatta olursa olsun çoğaltılamayacak ya
da Uygulama ve herhangi bir bölümü başkalarına dağıtılamayacaktır;
Uygulama’nın yazılımına ilişkin ters mühendislik ve değiştirme girişimde
bulunulmayacaktır;
Uygulama, Kullanıcı tarafından işbu Sözleşmede belirtilen hüküm ve şartlar
dahilinde kullanılacaktır.

Magfi hiçbir şekilde Kullanıcı içeriklerinin yedeklenmesini taahhüt etmez. Uygulama kapsamındaki
hizmetler ve içerik, yasadışı amaçlar için kullanılamaz. Magfi Uygulama kapsamında herkesçe
görülebilen istenmeyen içerikleri yayından kaldırmak için azami çabayı gösterecektir. İstenmeyen
içeriğin tespiti anında kendi organlarında bu içeriğin kaldırılması kararını almasına mutabık, bu
içeriği istediği gibi değiştirme ya da yayından kaldırma hakkına sahiptir. Uygulamada yer alan
içeriklerden Magfi’in içerik sağlayıcı veya başkaca bir sıfatla sorumluluğu bulunmayıp, Magfi’den
herhangi bir zarar, ziyan veya başkaca bir talebi olmadığını kabul eder. Magfi’in tek taraflı her
zaman uygulamayı sonlandırma/kapatma, değiştirme, içeriğini tadil etme hak ve yetkisi
bulunmaktadır. Bu hakların kullanılmış olması Kullanıcı’ya Magfi’den herhangi bir talepte bulunma
hak ve yetkisi vermez.
Kullanıcıların Uygulama dâhilinde aşağıdaki eylemlerde (ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere) bulunması yasaktır:
a. Magfi tarafından yayınlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek,
b. Magfi’in ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
c. Magfi’in ve/veya herhangi üçüncü bir kişinin itibarını zedelemek veya Magfi’in iş
faaliyetlerini kesintiye uğratmak,
d. Magfi’in önceden yazılı izni olmaksızın Uygulamayı kar amaçlı kullanmak,
e. Hukuka ve bilgi iletişim teknolojileri regülasyonlarına aykırı davranmak.
4. BİLDİRİMLER
Magfi, Uygulama kapsamı içinde Kullanıcılara bildirim mesajı gönderebilecektir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Magfi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kullanıcıların
kişisel verilerinin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için
teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan
kişisel veriler, işbu Sözleşme ve https://magfi.com/privacypolicyadresinde yer alan Magfi Gizlilik
Politikası kapsamında işlenebilecektir. Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, Magfi Gizlilik
Politikası’nı inceleyerek, Magfi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek kişisel verilerin
işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu
kişisel verilere ilişkin hakları hakkında detaylı bilgi edinebilir. Magfi Gizlilik Politikası’nda yer alan
koşullara ilave olarak, Uygulama özelinde;
●

Uygulamanın yüklü olduğu cihazda kayıtlı olan kontaklara (rehber) ilişkin veriler, cihazdan
yapılan arama geçmişi ve arama bilgileri, konum bilgileri, arama türleri dahil iletişim
verileri, Uygulama kapsamında yapılan işlemler, tercihler ve kullanım alışkanlıkları,
Uygulama kullanım verileri, cihazdaki uygulamalara ait bildirimler, kimlik doğrulama ve
hesaba erişim için kullanılan bilgiler, konum verisi, GPS verisi ile birlikte baz istasyonu ve
Wi-Fİ etkin noktalarını tanımlayan veriler, IP adresi, gezinti verileri, uygulama içinde satın
alınan hizmetler için bilgiler, ödeme numarası, cihaz markası, cihazın işletim sistemi,
telefon kullanım dili, Kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi gibi veriler,

●

Uygulamanın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi, Uygulama kapsamındaki
hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza
karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların
tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kullanıcının kişisel verileri, Magfi Gizlilik Politikası ve/veya bu Sözleşme’de belirtilen
amaçlarla, işbirliği yapılan veya hizmet alınan ya da doğrudan hizmet sunan iş ortakları, tedarikçi
firmalar ile bankalar, finans kuruluşları ile sair gerçek veya tüzel kişiler ve Magfi’in Sözleşme
kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini devredebileceği yurt içinde üçüncü kişi veya kuruluşa veya
grup şirketine ilgili mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir.
Magfi veritabanında yer almak istemeyen kullanıcılar, Uygulama içerisindeki Bize Ulaşın
alanından ve ya kvkk@magfi.coadresinden bu talebini iletebilir.
6. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
İşbu Sözleşme kapsamında, Uygulama’nın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları (uygulama,
yazılım, bilgisayar programı, patent, buluş, tasarım, tescilli –tescilsiz marka, grafik, logo, ticari
isim ve unvan, know-how, iş ürünü, yarı iletken topografya ve benzeri bunlarla sınırlı olmayan
benzeri herhangi bir hak üzerinde sahip olunan haklar) ulusal ve uluslararası hukuki
düzenlemelerle korunmakta olup Magfi’in mülkiyetinde bulunmaktadır. Magfi, işbu sözleşmeyle
herhangi bir şekilde herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkını devretmemekte, tüm haklarını saklı
tutmaktadır.
7. SERVİSİN KAPATILMASI
Magfi, Uygulama’yı ya da herhangi bir bölümünü, herhangi bir sebepten, herhangi bir
zamandan önceden bildirimde bulunmadan veya izin almadan kapatma hakkını saklı tutmaktadır.
8. DEĞİŞİKLİKLER
Magfi’den kaynaklanmayan her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin
tamamlanamaması ve/veya iptal edilmesi halinde Magfi’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Magfi’in Uygulama üzerinde veya içerisinde yapacağı değişiklikler, Magfi tarafından Uygulamanın
işletilmesine ilişkin web sitesinde, e-posta veya mesaj yoluyla yine Magfi tarafından belirlenecek
uygun bir şekilde yayınlanmaya başlamasından itibaren geçerlilik kazanacaktır.
9. DEVİR
Kullanıcı işbu Sözleşmede ileride yapılabilecek olası değişiklikler ile aksi öngörülmedikçe,
işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun

üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, herhangi bir sebeple üçüncü bir şahsı bu
Sözleşmede ve dolayısıyla ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarına ortak edemeyecektir.
Magfi, her zaman için işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir üçüncü
kişi veya kuruluşa veya grup şirketine aynı koşullarda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın
devredebilecek olup Uygulama kapsamında Kullanıcılara sunduğu ve sunacağı hizmetler için
içerik sağlama, sunulan hizmetleri değiştirme ve/veya geliştirme adına üçüncü Kişi veya
kuruluşlar ile çalışma hakkına sahiptir. Bu durum, Kullanıcıların yükümlülüklerini işbu
Sözleşme’de öngörülen şartlar kapsamında yerine getirmelerine engel değildir. Kullanıcılar, söz
konusu içeriklerin 3 üçüncü Kişi veya Kuruluşlar tarafından sağlanması durumunda, Magfi’in
bahsi geçen içeriklerin usulüne uygun sağlanmasından ötürü bir sorumluluğunun olmadığını
kabul eder.
10. UYGULAMANIN VE SERVİSİN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMASI
Uygulama Kullanıcılara “OLDUĞU GİBİ” TÜM HATALARIYLA birlikte verilmektedir.
YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT GEREĞİNCE KAPSAM DIŞI TUTULAMAYACAK YA DA
SINIRLANDIRILAMAYACAK GARANTİ, KOŞUL, TAAHHÜT VEYA HÜKÜMLER DIŞINDA, Magfi,
PERFORMANS, SONUÇLAR, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİ,
SATILABİLİRLİK, ENTEGRASYON, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
DÂHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HİÇBİR KONUDA GARANTİ VERMEMEKTE,
KOŞUL BELİRTMEMEKTE VE BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.
11. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Magfi VEYA BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ, ORTAKLARI, LİSANS VERENLERİ
YA DA TEDARİKÇİLERİ, SERVİSİNİN, İÇERİĞİN VEYA KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANIMI,
ERİŞİMİ VEYA KULLANILMAMASI, ERİŞİLEMEMESİNDEN DOĞAN YA DA BUNLARLA
BAĞLANTILI, DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇTA MEYDANA GELEN ZARARLARDAN, CEZAİ
YAPTIRIMLARDAN, TESADÜFİ YA DA DİĞER HASARLARDAN, BU TÜR HASARLARIN
DOĞRUDAN VE TAMAMEN Magfi’İN SUİSTİMALİ VEYA AĞIR İHMALİNDEN KAYNAKLANDIĞI
DURUMLAR HARİÇ, Magfi BU TÜR HASAR OLASILIKLARI HAKKINDA ÖNCEDEN UYARILMIŞ
DAHİ OLSA, HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU TUTULAMAZ.
12. MÜCBİR SEBEPLER
Magfi kendi kontrolü haricindeki olayların neden olduğu ve bu Sözleşmenin hükümlerini
uygulamayı erteleyen herhangi bir aksaklıktan sorumlu olmayacaktır ve bunlara sadece
sayılacaklarla sınırlı olmamak üzere savaşlar, ayaklanmalar, grevler, doğal afetler, internet alt
yapısındaki (servis sağlayıcıların sorumlulukları veya ihmalleri dâhil) teknik sorunlar veya şebeke
arızaları, telefon hatları, bilgisayar sistemleri veya yazılım ya da her türlü kanun, düzenleme, iç
tüzük, ya da diğer eylem veya mahkeme, devlet veya hükümet temsilciliklerinin iyi çalışmaması
da dâhildir.
13. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu kullanım şartlarının hükümlerinden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz
olduğuna karar verilmesi halinde, geçersiz veya uygulanamaz bulunan hüküm, asıl hükmün
amacına en yakın, geçerli, uygulanabilir bir hükümle değiştirilecek ve kalan hükümler yürürlükte
kalmaya devam edecektir.
14. FERAGAT ETMEME
Hiçbir feragat yazılı olarak yapılmadıkça ve taraflarca imzalanmadıkça geçerli
olmayacaktır. Magfi’in işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya şartının ifasını talep
etmemesi ya da işbu Sözleşmenin herhangi bir ihlalinden doğan talep hakkından feragat etmesi,
söz konusu hüküm veya şartın bundan sonra uygulanmasını engellemeyecek ve bir sonraki
ihlalden feragat olarak sayılmayacaktır.
15. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak, bu yasalar uyarınca
yorumlanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşmeye ilişkin her türlü
sulhen çözümlenemeyen anlaşmazlık, ihtilaf ve iddianın veya işbu Sözleşmenin ihlali, feshi veya
hükümsüzlüğü ile ilgili hususların 
İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde
çözümleneceğini kabul ederler.
16. FESİH ve SONA ERME
İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin Kullanıcılar tarafından herhangi bir hükmünün ihlal edilmesi
ya da Magfi’i herhangi bir risk veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakması
durumunda, Magfi tarafından Kullanıcılara sunulan Uygulama kısmi olarak ya da bütünüyle sona
erdirebilecektir. Bu durumda Kullanıcılara yapılacak bildirim ile hesaplarına erişimlerin
engellendiği bildirilecektir.
Kullanıcılar da diledikleri zaman Uygulama’yı kullanmayı geçici ve/veya kalıcı olarak
sonlandırabilecek; yazılım ve uygulamaları cihazlarından geçici ve/veya kalıcı kaldırabilecekler,
silebileceklerdir.
Kullanıcılar yukarıdaki hükümlerin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını,
bilerek kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenmeyen hususlarda başta 5651 sayılı yasa ile ilgili
mevzuat hükümleri, BTK kararları ve uygulamaları ve Magfi’in benzeri uygulama ve servisler için
yayınladığı kurallar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
17. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASI İZNİ
Uygulama ve internet sitesi tarafından toplanan ve Gizlilik Politikasında açıkça yazılı
kişisel verilerimin tarafımca aksi belirtilene kadar işlenmesine ve paylaşılmasına izin verdiğimi,
Magfi'in bana uygun kampanya ve özel hizmetlerinden haberdar olmak istediğimi kabul, beyan ve
taahhüt ederim. Kişisel verilerime ilişkin haklarımın ve bunların işlenip paylaşılmasına ilişkin
detaylı bilgilerin 
https://magfi.co/privacypolicyMagfi Gizlilik Politikası’nda bulunduğunu ve tüm bu
bilgilere anılan metinden ulaşabileceğimi biliyorum.

