
Q1.6 Kullanım Şartları 

 

DİKKAT: Bu Kullanım Şartları sadece Q1.6 Uygulaması kullanıcıları için geçerlidir.  

YASAL UYARI: Lütfen Uygulamayı kullanmadan önce bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyunuz 
(aşağıda tanımlandığı şekilde). 
Ürünü kullanmak için öncelikle Kullanım Şartlarını onaylamanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. 
Ürünleri, Kullanım Şartlarımızı kabul etmeden önce kullanamazsınız. “Kabul ediyorum” onay 
kutusunu işaretleyerek Kullanım Şartlarımızı kabul edebilirsiniz. 
  
Bu Kullanım Şartları (“Anlaşma”), kullanıcıların (“Kullanıcılar” veya “siz”) Uygulamayı (aşağıda          
tanımlandığı şekilde) kullanabileceği şart ve koşulları açıklar. 
  
Ürün (aşağıda tanımlandığı gibi) 0567.741.889 no'lu, Crossroads Bank of Enterprises'a kayıtlı ve            
tescil edilmiş şirket merkezi Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060 Antwerp, Belçika            
adresinde yer alan, Q1.6 bv veya herhangi bir iştiraki (müştereken “Q1.6” veya “biz”) tarafından              
işletilir ve yönetilir. Ürün veya bu Anlaşma ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen info@q16.ai               
e-posta adresi aracılığıyla bize ulaşın.  

1. Uygulamanın Tanımı 
Q1.6, kullanıcıların anketleri (“Uygulama”) yanıtlamalarına izin veren bir mobil mesajlaşma          
platformundan oluşan bir akıllı telefon uygulaması (“Q1.6”) sağlar. Uygulama size Müşterimiz           
tarafından önerilecektir. 
  
Uygulamayı kullanarak, Müşterimiz tarafından seçilen soruları akıllı telefonunuz üzerinden         
yanıtlayabilirsiniz. Sonuçlar (aşağıda tanımlandığı gibi) Platform üzerinden gerçek zamanlı olarak          
Müşterimize otomatik olarak aktarılır. 
Lütfen, Başvuruyu yüklemekle yükümlü olmadığınızı ve Başvuruyu kurmayı        
reddetmenizin, Müşterimizle ya da Müşterinin anlaşmalı olduğu bir Üçüncü Tarafla olan           
ilişkiniz veya kendilerinden edineceğiniz hizmetin kalitesi üzerinde hiçbir etkisi olmadığına          
dikkat ediniz. Ayrıca, Q1.6, Müşterimizin veya bir Üçüncü Tarafın, Sonuçları Kontrol Paneli            
üzerinden gerçek zamanlı olarak analiz veya kontrol etmediğine dikkatinizi çekmek ister.           
Acil yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, lütfen derhal Müşterimizle veya ilgili          
bir tarafla iletişime geçiniz. 
 
Lütfen Q1.6'nın, sizin ve Müşterimiz veya bir Üçüncü Taraf arasındaki ilişki üzerinde etkisi             
bulunmadığına ve bundan sorumlu olmadığına dikkat ediniz. 
 
 

2. Tanımlar 
  
“Anket”, Müşterimiz tarafından derlenen sorulardan oluşan anket anlamına gelir; 
 
“Dönem”, Abonelik Dönemini ifade eder; 
 
“Fikri Mülkiyet Hakları”, bilinen mevcut veya bundan sonra mevcut olacak herhangi veya tüm (a)              
telif hakları, entegre devre şablon hakları ve ahlaki haklar dahil olmak üzere, eser sahipliğiyle              
ilgili haklar; (b) tescilli marka veya hizmet markası hakları (c) ticaret sırları hakları, teknik bilgi (d)                
patentler, patent hakları ve sınai mülkiyet hakları (e) düzen tasarım hakları, tasarım hakları (f)              
ticari isimler ve şirket isimleri, etki alanı adları, veritabanı hakları, kiralama hakları ve diğer sınai               
veya fikri mülkiyet hakları veya benzeri haklar (tescilli veya tescilsiz) (g) tüm tesciller, tescil              
başvuruları, yenilemeler, uzatmalar, bölümler, iyileştirmeler veya bu haklardan herhangi biriyle          
ilgili yapılacak olan yeniden düzenlemeler ve yukarıda bahsi geçenler için, her bir vaka özelinde              
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dünya genelinde herhangi bir yargı alanında başvuruda bulunma, idame ettirme ve uygulama            
hakkı anlamına gelir; 
 
“Hesap”, Uygulamadaki kayıt işlemi sırasında kaydettiğiniz hesabınızı ifade eder; 
 
"Kontrol Paneli", Müşterimiz veya anlaşmalı olduğu bir Üçüncü Tarafın, Sonuçlar da dahil ancak             
bunlarla sınırlı olmamak üzere sizinle ilgili bilgileri inceleyebilmek için erişebildiği web tabanlı            
kontrol paneli anlamına gelir; 
  
“Kullanıcı İçeriği”, Madde 6'da belirtilen anlama gelir; 
  
“Madde”, bu Anlaşmanın bir maddesi anlamına gelir; 
 
“Müşteri”, müşterimiz, yani, size kendileri aracılığıyla Ürünümüzü sunduğumuz kişi veya kurum           
anlamına gelir; 
 
 “Platform”, Uygulamanın ve Kontrol Panelinin birbiriyle bağlantılı ve toplu olarak çalıştığı           
çevrimiçi platform anlamına gelir; 
 
“Sonuçlar”, akıllı telefonunuzdaki Uygulama aracılığıyla sağlanan Anket sorularına verilen         
yanıtlarınızı ifade eder; 
 
“Teslim Tarihi”, Hesabınızı kaydettiğiniz tarih anlamına gelir; 
  
“Ücretler”, Müşterinin veya bir Üçüncü Tarafın, Kullanıcının Uygulamayı Kullanımı için Q1.6'ya           
ödemesi gereken tutar anlamına gelir; 
 
 “Üçüncü Taraflar”, Müşteri tarafından veri işlemesi için kendileriyle anlaşma yapılan herhangi bir            
gerçek veya tüzel kişi anlamına gelir; 
 
 “Ürünler”, Uygulama, Platform, Web Sitesi anlamına gelir; 
   
“Web sitesi”, www.q16.ai adresinde bulunan Q1.6'nın web sitesi anlamına gelir. 
 

 3. Uygulanabilirlik 
Onay kutusunu işaretleyerek, Ürünü kullanımınızın yalnızca bu Anlaşma tarafından yönetildiğini          
onaylar ve kabul edersiniz. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünü kabul etmiyorsanız, Ürünü            
hiçbir şekilde kullanamazsınız. 
  
Bu Anlaşma ve Gizlilik Politikamız ayrıca Web Sitemiz üzerinden görüntülenebilir, indirilebilir ve           
yazdırılabilir. Uygulama, Platform veya Web sitesinin üçüncü taraflarca sağlanan hizmetleri          
kullanması durumunda, söz konusu üçüncü tarafların hizmet şartları ve/veya gizlilik politikaları           
geçerli olabilir. Böyle bir üçüncü taraf hizmetine erişerek, geçerli şartlara uymayı ve bu şartların              
ilgili tek tarafı olduğunuzu kabul edersiniz. Q1.6, bu üçüncü tarafların şartlarının veya gizlilik             
politikasının içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 
  
Gerekçe belirterek veya bir gerekçe belirtmeksizin, dilediğimiz zaman ve bazen aşağıdaki           
haklarımızı yerine getirmeyi saklı tutarız: 

● Bu Anlaşmayı değiştirme; 
● Kullanıcıya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın, Ürünün            

(Uygulama dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir hizmet veya diğer özelliği             
dahil olmak üzere, Ürünü (Uygulama dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) değiştirme veya 
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● Ürünü kullanımınızı ve/veya Ürüne erişiminizi (Uygulama dahil ancak bununla sınırlı          
olmamak üzere) kısmen, geçici veya kalıcı olarak reddetmek veya sonlandırmak. 

  
Yapılmış olan bu tür herhangi bir düzenleme veya değişiklik, bu tür değişiklikleri Uygulamada             
mevcut kıldığımız veya aksi takdirde tarafınıza bunlarla ilgili bir bildirimde bulunduğumuz anda            
yürürlüğe girecektir. Bu tür değişikliklerin yapılmasından sonra Ürünü kullanmaya devam          
etmenizin, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına geldiğini kabul edersiniz. 
  
İş bu vesile ile Gizlilik Politikamızın tüm şartlarını ve koşullarını dikkatlice okuduğunuzu ve şartlar              
ve koşulların tümünü kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz. 
  
Bu Anlaşmanın en güncel sürümüne aşinalık sağlamak için bu sayfaya düzenli aralıklarla            
dönmenizi tavsiye ederiz. 
  

4. Hesap ve Gizlilik Hakları 
Bu Anlaşmayı kabul etmek için onay kutusunu işaretleyerek ve Kullanıcının bir Hesap almak 
için kayıt işlemini tamamlamasından sonra, bu Uygulamanın bu Anlaşmada belirtilen amacına 
erişiminiz olduğunu açıkça kabul etmiş sayılırsınız. Bu Hesap, Uygulama Ayarlarında 
görebileceğiniz anonim bir Kullanıcı Adı ile tanımlanabilir. Gizlilik haklarınızı kullanmanız 
durumunda (gizlilik protokolüne bakınız) bu Kullanıcı Adını vermeniz gerekecektir. Daha açık bir 
şekilde ifade etmek gerekirse, Uygulamayı cihazınızdan silerseniz, Q1.6, anonim Kullanıcı Adını 
arşivlemeksizin kişisel verilerinizin silinmesi ve/veya geri çekilmesi talebinizi işleme koyamaz.  
  

5. Ürünün Kullanımı 
Mobil cihazınız, uygulamamızın tüm özelliklerini kullanabilmeniz için bir WIFI veya mobil internet            
bağlantısı gerektirir. Böyle bir WIFI veya mobil internet bağlantısına erişim tamamen sizin            
sorumluluğunuzdadır. Lütfen mobil cihazınızın indirme sayfasında belirtilen minimum sistem         
gereksinimlerini karşıladığından emin olun. Mobil cihazınız, bu minimum sistem gereksinimlerini          
karşılamıyorsa, Uygulamanın doğru bir şekilde çalışacağından emin olamayız. Q1.6, yukarıdaki          
şartlara uymamanızdan doğacak zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. 
  
PIN kodunuz ve şifreniz gibi Hesabınızın giriş bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini korumaktan ve             
kişisel Hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetlerden tamamen siz sorumlu olacaksınız.          
Hesabınızın izinsiz bir şekilde kullanımı, izinsiz bir şekilde kullanımından şüphe etmeniz veya            
başka herhangi bir güvenlik ihlali durumunda Q1.6’yı derhal bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Q1.6,            
yukarıdaki şartlara uymamanızdan doğacak zarar veya ziyandan sorumlu tutulamaz. 
 Q1.6, dönem boyunca, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, size Uygulama Güncellemeleri           
sağlayabilir. Şüpheden kaçınmak için, Q1.6 Üründe herhangi bir güncelleme yapmak zorunda           
değildir. 
  
Ürünün doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir tıbbi, yasal, finansal veya diğer kişisel veya              
ticari kararların alınmasında rol oynayabilecek herhangi bir bilgiyi sağlaması durumunda, bu           
bilgiler Q1.6 tarafından verilen tıbbi, yasal, finansal veya diğer tavsiyeler olarak nitelendirilemez.            
Ek bilgi almak için daima bir uzmana danışmalısınız. 

6. Lisans - kısıtlamalar 
1. Q1.6 Lisansı Q1.6 dönem boyunca ve Ücretlerin zamanında ödenmesine bağlı olarak, size bu            

Anlaşma ("Lisans") uyarınca, Uygulamanın ve/veya Platformun kullanımı için size münhasır          
olmayan, kişisel, kısıtlı, alt lisanslanmasına izin verilmeyen ve devredilemez bir lisans sunar.            
Ürünü herhangi bir ticari amaç için veya Ürünü veya yukarıdakilerin bir bileşenini Q1.6             
tarafından izin verilmeyen bir şekilde kullanamazsınız Uygulamayı ve/veya Platformu, sadece (i)           
bu Anlaşmaya (ii) Uygulamada veya Web Sitesinde yayınlananlar dahil ancak bunlarla sınırlı            
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olmamak üzere Q1.6 tarafından yayınlanan ek talimat veya politikalar (iii) ilgili herhangi bir             
mevzuat, kural veya yönetmeliğe tamamen uygun olarak kullanmalısınız 

2. Kısıtlamalar. Ürünü, sadece bu Anlaşmada belirtilmiş olan, amaçlanan kullanım için kullanmayı           
kabul edersiniz. Geçerli yasaların sınırları dahilinde aşağıdakileri yapmanıza izin verilmez: (i)           
Ürünü üçüncü taraflar için mevcut kılma, üçüncü taraflara satma veya kiralama; (ii) Ürünü             
herhangi bir şekilde uyarlama, değiştirme, tercüme veya modifiye etme (iii) Ürünü üçüncü bir             
tarafa alt lisans olarak verme, kiralama, kira kontratı yapma, ödünç verme, dağıtma ya da aksi               
takdirde devretme (iv) aşağıda belirtilen sınırlamaya rağmen, sadece yürürlükteki yasaların bu tür            
faaliyetlere açıkça izin verdiği haller dışında ürünün kaynak kodunu (veya altında yatan fikirleri,             
algoritmaları, yapı veya organizasyonu) kaynak koda dönüştürmek, ters mühendislik uygulamak,          
parçalara ayırmak ya da aksi takdirde türetmek ya da belirlemek ya da türetmeyi ve belirlemeye               
teşebbüs etme (v) bu Madde 6'da açıkça izin verilmedikçe Ürünü kullanma veya kopyalama (vi)              
Ürünü sağlamak veya Ürünü yasa dışı faaliyetler yürütmek veya teşvik etmek amacıyla            
kullanmak için diğer kullanıcıların hesaplarına veya BT ekipmanı veya Q1.6'nın yapısına izinsiz            
erişim sağlama (vii) Teklifsiz e-posta reklamları veya istenmeyen e-posta oluşturmak için Ürünü            
kullanma (viii) herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etme veya bir kişi veya kuruluşla olan ilişkinizi                
yanlış tanıtma (ix) Üründen bilgiye erişmek, aramak veya hasat etmek için herhangi bir yüksek              
hacimli otomatik, elektronik veya manuel işlemi (bunlarla sınırlı olmamak üzere robotlar,           
örümcekler veya komut dosyaları dahil) kullanma (x) Üründe yer alan herhangi bir telif hakkı              
bildirimini, dijital filigranı, özel işaretleri veya diğer bildirimi değiştirme, kaldırma veya gizleme (xi)             
yıkıcı ya da yanıltıcı özelliğe sahip herhangi bir solucanı, Truva atını, bozuk dosyayı veya              
diğerlerini bilerek dağıtma ya da Ürünü herhangi bir yasadışı, saldırgan, iftiracı ya da hileli amaç               
için kullanma ya da (xii) Üründeki herhangi bir teknik veya diğer koruyucu önlemi ortadan              
kaldırma ya da herhangi bir şekilde bozma. Burada açıkça belirtilmediği sürece, Uygulama ile             
ilgili herhangi bir kaynak kodu, veri ya da diğer teknik materyalin mülkiyetini elde etme dahil               
olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün veya herhangi bir parçasıyla ilgili olarak size              
açık veya zımni bir lisans veya hiçbir hak verilmemiştir. 

3. Kullanıcı Tarafından Lisans. Anketi yükleyerek, oluşturarak, yanıtlayarak ya da Uygulama          
(“Kullanıcı İçeriği”) üzerinden bilgi, veri ya da görüntüler sağlayarak ve Gizlilik Politikamızın            
hükümlerine halel getirmeksizin, Q1.6’ya Kullanıcı ve İçeriği, Uygulamayı ve/veya Platformu          
sağlamak ve sürdürmek için gerekli olduğu ölçüde münhasır olmayan, telifsiz, dünya çapında, alt             
lisanslanabilir, devredilebilir, kullanma, kopyalama, saklama, değiştirme, iletme ve görüntüleme         
hakkı verirsiniz. Q1.6, Anlaşma hükümlerine, diğer tüm üçüncü taraf haklarına (tüm Fikri Mülkiyet             
Hakları dahil ancak bununla sınırlı olmamak koşuluyla) ya da geçerli herhangi bir yönetmelik             
veya düzenlemeye aykırı veya aksi takdirde uygunsuz olduğu düşünülen herhangi bir Kullanıcı            
İçeriğini, inceleme veya kaldırma hakkını saklı tutar ancak bunları yapmakla mükellef değildir.  
  

7. Mülkiyet 
Kullanıcı ile Q1.6 arasında olduğu gibi, Ürün ve bununla ilgili tüm dünyadaki Fikri Mülkiyet              
Hakları, Q1.6 ve/veya lisans verenlerinin münhasır mülküdür. 
  
Bu Anlaşmada Kullanıcıya Ürün içinde ve Ürüne açıkça verilmeyen tüm haklar, Q1.6 ve lisans              
verenleri tarafından saklı tutulur. Burada açıkça belirtilmediği sürece, Ürün veya herhangi bir            
parçasıyla ilgili, herhangi bir kaynak kodu, veri ya da diğer teknik materyalin mülkiyetini elde              
etme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıya açık veya zımni bir lisans veya              
hiçbir hak verilmemiştir.  
  

8. Askıya alma 
1. İhlal sonucu askıya alma. Q1.6, makul gerekçelere dayanarak, tamamen kendi takdirine bağlı            

olarak, bu Anlaşmanın veya Q1.6 tarafından yayınlanan diğer talimatlar, kurallar veya           
politikaların (Gizlilik Politikası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir şekilde            
ihlal edildiğini öğrenirse veya ihlal edildiğinden şüphelenirse, Q1.6 bu durumda, Uygulamaya,           
Platforma ve/veya Web Sitesine erişiminizi askıya alabilir veya sınırlayabilir. Q1.6 tarafından           
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herhangi bir askıya alma işleminin süresi, bu tür bir askıya alma veya sınırlamaya neden olan               
ihlalin sizin tarafınızdan giderilmesiyle sınırlı olacaktır. 

2. Ödeme yapılmaması nedeniyle askıya alma. Uygulamanın Kullanıcı tarafından kullanımına         
ilişkin Ücretler, Müşteri ya da üçüncü bir tarafça zamanında ödenmezse, Q1.6, Uygulamayı            
ve/veya Platformu kullanımınızı otomatik olarak askıya alabilir.  Bu tür bir askıya alma süresi, tüm              
ihlaller Müşteri tarafından düzeltilene kadar devam edecektir. 
 

 9. Destek 
Teknik desteğe ihtiyacınız olursa, Q1.6 ile info@q16.ai adresinden iletişime geçebilirsiniz. 
  
Q1.6, Kullanıcıların sorularına en kısa sürede yanıt vermek için tüm makul çabayı            
göstermektedir. 
 

10. Gizlilik 
Q1.6, gizliliğinizin korunmasını ciddiye almakta ve bilgilerin işlenmesi ve Gizlilik Politikası ile ilgili             
gizlilik koruma konusundaki yürürlükteki yasalara uymaktadır. 
  
Gizlilik Politikamız, bu Anlaşmayla atfen birleştirilmiştir. Gizlilik Politikamıza uygun olarak         
toplanan, kullanılan ve işlenen kişisel verilerin onaylanmasını kabul ediyorsunuz. 
 

 11. Ödeme 
Uygulamanın Kullanıcısı olarak Q1.6'ya herhangi bir bedel ödemeniz gerekmez. 
  

12. Sorumluluk 
1. Geçerli yasalar uyarınca izin verilen azami ölçüde, Q1.6'nın bu Anlaşma kapsamındaki Ürünle            

ilgili veya bununla bağlantılı olarak, sözleşmede, teminatta, tazminatta veya başka şekilde doğan            
yükümlülüğü, geçerli sorumluluk hak talebinin doğduğu tarihte 1.000 EUR’yu geçmemelidir. Bu           
Anlaşmadaki hiçbir şey, Q1.6’nın (i) ağır ihmal; (ii) kasıtlı suiistimal, (iii) kasıtlı dolandırıcılık veya              
zararlar için sorumluluklarını kısıtlamaz ya da hariç tutmaz. 

2. Geçerli yasalar uyarınca yasal olarak izin verildiği ölçüde, Q1.6'ya söz konusu zararların            
olasılığının bildirilmiş olması halinde dahi, tazminatta, sözleşmede ya da başka şekilde, eylemin            
sebebi ya da yükümlülük teorisine bakmaksızın, herhangi bir yanlış hesaplama ya da Ürünün             
kullanımı, yanlış kullanımı ya da kullanılamaması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu             
Anlaşma dahilinde Üründen kaynaklanan ya da bununla bağlantısı olan kâr, veri, gelir, itibar,             
üretim kaybı ya da yedek hizmetlerin kullanımı, temimi ya da mülk zararı sebebiyle, ortaya çıkan               
zarar ya da maliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir özel, dolaylı,              
örnek teşkil eden, ceza gerektiren, tesadüfi ya da sonuç teşkil eden her türden zarar konusunda,               
Kullanıcı, Müşteri ya da herhangi bir üçüncü tarafın hiçbirine karşı yükümlü değildir. Bu Maddede              
belirtilen sınırlamalar, Madde 14 (“Tazminat”) uyarınca Q1.6'nın sorumlulukları için geçerli          
değildir. 

3. Q1.6'nın yalnızca bu Maddenin hükümleri uyarınca, uğradığınız zararların doğrudan Q1.6'ya          
atfedilebileceği ölçüde sorumlu tutulabileceğini kabul edersiniz. Şüpheden kaçınmak için, Q1.6 (i)           
Ürünü yetkisiz kullanımınızdan (ii) sizin veya üçüncü tarafın Ürünü (herhangi bir bölümü)            
değiştirmesi (iii) size sunulan Uygulamanın en son sürümünün kullanılmaması veya Q1.6           
tarafından yayımlanan, Uygulamada yapılan herhangi bir düzeltmenin entegre edilmemesi veya          
yüklenmemesi veya (iv) Ürünün Q1.6’yla ilgisi olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle birlikte             
kullanılmasından doğan hak taleplerinden sorumlu olmaz. Bu Madde uyarınca, sorumlulukla ilgili           
istisnalar ve sınırlamalar, bu tür hükümlerin Q1.6’nın yararına olduğu gibi, bu Anlaşma            
kapsamında, Q1.6 bağlı şirketlerinin ve taşeronlarının menfaatine olacaktır. 
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 13.  Garantiler ve feragatnameler  
1. Q1.6 ile. BU MADDE 13'TE AÇIK BİR ŞEKİLDE SAĞLANMADIKÇA VE UYGUN YASALAR            

TARAFINDAN AZAMİ ÖLÇÜDE İZİN VERİLMEDİKÇE, ÜRÜN VE SONUÇLAR "OLDUĞU GİBİ"          
SUNULMUŞTUR VE Q1.6, Q1.6 TARAFINDAN KULLANICIYA SUNULAN SONUÇLAR (BÜTÜN         
VEYA KISMEN) YA DA DİĞER TÜM ÜRÜNLER YA DA HİZMETLER DAHİL OLMAK ÜZERE,             
ÜRÜNÜN KULLANIMI, YANLIŞ KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASIYLA İLGİLİ OLARAK,         
HİÇBİR KISITLAMA OLMAKSIZIN, İMA EDİLEN TÜM TATMİNKAR KALİTE GARANTİLERİ, İŞ          
SÜRESİ, TİCARİ KULLANIM YA DA UYGULAMA, PAZARLANABİLİRLİK, UYGUNLUK,        
MEVCUT OLMA DURUMU, UNVAN, İHLAL ETMEME DURUMU VEYA ÖZEL BİR KULLANIM           
YA DA AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE, YAZILI, SÖZLÜ, AÇIK YA DA ZIMNİ,             
DİĞER TÜM GARANTİLER, UZLAŞMALAR YA DA TEMSİLLER YA DA KOŞULLARIN          
HİÇBİRİNİ VERMEZ (BÖYLECE HEPSİNDEN FERAGET EDER). Q1.6 (i) TÜM HATALARIN          
DÜZELTİLEBİLECEĞİNİ YA DA ÜRÜNE ERİŞİMİN YA DA ÇALIŞTIRILMASININ VE/VEYA         
ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ, GÜVENLİ YA DA HATASIZ OLACAĞI YA DA (ii) UYGULAMA YA            
DA PLATFORM TARAFINDAN SUNULAN YA DA İLETİLEN BİLGİLERİN VE SONUÇLAR          
DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN DOĞRU, TAM, GERÇEK OLDUĞU         
GARANTİSİNİ VERMEZ. BU TÜR VERİLERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLABİLECEĞİ,         
UYGULAMA YA DA PLATFORM TARAFINDAN İLETİLEN YA DA GÖSTERİLEN SONUÇLARA          
DAYALI OLARAK, SİZ YA DA MÜŞTERİMİZ VEYA MÜŞTERİ İLE ANLAŞMALI BİR ÜÇÜNCÜ            
TARAFÇA VERİLEN TÜM SAĞLIK YA DA İLGİLİ KARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.          
VE Q1.6 DEĞİL, MÜŞTERİMİZ YA DA MÜŞTERİYLE ANLAŞMALI BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN          
SİZİNLE İLGİLİ SONUÇLARIN YA DA DİĞER SAĞLIK BİLGİLERİNİN YORUMLANMASINDAN         
TAMAMEN SORUMLU OLDUĞUNU ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. ÜRÜNÜN VE/VEYA         
SONUÇLARIN TARAFINIZCA KULLANIMINDAN RİSKİ SADECE KENDİNİZİN      
ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIK BİR ŞEKİLDE ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. INTERNET        
ÜZERİNDEN BİLGİ İLETİMİNİN VE İNTERNETTE BİLGİ MUHAFAZA EDİLMESİNİN DIŞINDA         
RİSKLER OLDUĞUNU VE Q1.6'NIN BUNUNLA İLGİLİ SONUÇLAR İLE TÜM KULLANICI          
VERİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN VERİLERİNİZİN HERHANGİ BİR         
KAYBINDAN SORUMLU OLMADIĞINI ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ. Q1.6’NIN,        
UYGULAMA VE/VEYA PLATFORMDAN ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİYİ OTOMATİK         
OLARAK GÖZDEN GEÇİRMEDİĞİ, DEĞERLENDİRMEDİĞİ YA DA ANALİZ ETMEDİĞİNE        
DİKKAT EDİNİZ. Q1.6 TIBBİ YA DA BAŞKA HERHANGİ TÜRDEN BİR ÖNERİ SUNMAZ VE             
UYGULAMA VE/VEYA PLATFORM HİÇBİR ŞEKİLDE UZMAN TIP ÇALIŞANI YA DA          
HERHANGİ BİR PROFESYONEL İLE GÖRÜŞMENİN YERİNE GEÇMEYİ AMAÇLAMAZ. 

2. Kullanıcı Tarafından. Q1.6'ya şunları beyan ve garanti edersiniz: (a) bu bağlayıcı anlaşmaya            
şahsen girme yetkiniz olduğunu ve (b) Uygulamanın kullanımı için sağladığınız Kullanıcı           
İçeriğinin doğru ve gerçekçi olduğunu ve (i) içeriğin, üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal              
etmeyeceğini (ii) ticari sırları kötüye kullanmayacağını (iii) aldatıcı, küçük düşürücü, müstehcen,           
pornografik veya yasadışı olmayacağını (iv) Q1.6'nın sistemine veya verilerine zarar vermek           
amacıyla virüs, solucan veya diğer kötü niyetli bilgisayar programlama kodlarını içermeyeceği           
veya (v) başka (Fikri Mülkiyet Hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üçüncü             
tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini. Q1.6'nın, kullanıcı İçeriği ve/veya Sonuçlarını yedekleme          
mecburiyeti olmadığını onaylar ve kabul edersiniz. Uygulamanın veya Platformun, bu Maddede           
Kullanıcının beyan ve garantilerine aykırı veya ihlali edecek şekilde kullanılmasının,          
Uygulamanın ve/veya Platformun yetkisiz ve uygunsuz kullanımını teşkil edeceğini kabul          
edersiniz. 

14. Tazminat 
1. Q1.6 tarafından. Q1.6, burada belirtildiği gibi, sizi, üçüncü taraflarca yapılan, Ürün tarafından bu             

tür bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet haklarının ihlal edilmesine dayanan herhangi bir kabul edilmiş              



Q1.6 Kullanım Şartları 

ve kanıtlanmış hak talebine karşı aşağıdakilerden doğacak herhangi bir hak talebi hariç olmak             
üzere savunacak ve tazmin edecektir: (i) Ürünü yetkisiz kullanımınız (ii) siz veya herhangi bir              
üçüncü tarafça Ürünün herhangi bir modifikasyonu (iii) Size sunulan Uygulamanın en son            
sürümünü kullanmamanız veya Q1.6'nın olası bir ihlali önlemek için bu tür bir güncelleme veya              
düzeltmenin gerekli olduğunu belirtmesi üzerine Q1.6 tarafından bu tür bir Uygulama için            
yayımlanan herhangi bir düzeltmeyi veya güncellemeyi yüklememeniz (iv) Uygulama ve/veya          
Platformu Q1.6 ürünü olmayan ürün veya hizmetler ile birlikte kullanımınız. Bu tür tazminat             
yükümlülüğü aşağıdakilere bağlı olacaktır: (i) Q1.6'ya böyle bir talebin derhal yazılı bir şekilde             
bildirilmesi; (ii) Q1.6'ya, savunmanın ve böyle bir talebin çözümünün tek kontrol yetkisinin            
verilmesi; (iii) Q1.6'nın talebi üzerine, Kullanıcının, maliyetler Q1.6 tarafından karşılanacak          
şekilde, böyle bir iddianın savunulması ve çözümlenmesi için Q1.6 ile tam işbirliği yapması ve (iv)               
Kullanıcının, bu tür bir taleple ilgili olarak Q1.6'nın sorumluluğunu kabul etmemesi ve            
Kullanıcının, Q1.6'nın önceden yazılı onayı olmadan böyle bir taleple ilgili herhangi bir anlaşmayı             
kabul etmemesi. Q1.6, bu şartların yerine getirilmesi koşuluyla, Kullanıcıyı, yetkili bir asliye            
mahkemesi tarafından karar verildiği üzere veya Q1.6 tarafından bir uzlaşma anlaşmasında           
belirtilenler uyarınca kararlaştırıldığı gibi, bu tür bir talep sonucunda doğabilecek tüm zarar ve             
masraflar için tazmin edecektir. Uygulamanın ve/veya Platformun, Q1.6’nın makul görüşüne          
göre, üçüncü taraf ihlal iddiasına tabi olması veya bunun muhtemel olması durumunda (bu             
Madde 14.1 uyarınca), Q1.6, kendi tercihi ve masraflar kendisine ait olacak şekilde (i) eşdeğer             
işlevselliği koruyarak Uygulamanın ve/veya Platformun (iddia edilen) ihlal eden kısmını ihlal           
etmeyecek şekilde değiştirme ya da (ii) işbu Anlaşma uyarınca Uygulama ve/veya Platformu           
kullanmaya devam etmesi için Kullanıcıya bir lisans sağlama hakkına sahiptir. Yukarıdakiler,           
Ürün ya da buradaki herhangi bir kısmınca oluşan herhangi Fikri Mülkiyet Hakkı ihlali ya da ihlal                
iddiası üzerine Q1.6’nın tüm sorumluluk ve yükümlüğünü ve Kullanıcının tek çaresini           
belirtmektedir.  

2. Kullanıcı Tarafından. Tazminat ya da sözleşme dahilinde olsun, (i) Q.16 tarafından düzenlenen            
bu Anlaşmanın ya da diğer tüm talimat ya da politikaların ihlali (ii) üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet                
haklarının herhangi birini ihlal eden herhangi bir Kullanıcı İçeriği (iii) tarafınızca hile, bilerek             
görevi kötüye kullanma ya da ağır ihmal ile herhangi bir üçüncü taraf üzerinden yapılan suçlama               
sebebiyle ya da bundan doğan talepleri tazmin edeceğinizi ve Q1.6 ile mevcut ve gelecekteki              
iştiraklerini, görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentalarını ve temsilcilerini makul avukat         
ücretleri de dahil olmak üzere, doğabilecek tüm talep, iddia, kayıp, sorumluluk veya her çeşit              
zararla ilgili olarak mağdur etmeyeceğinizi kabul edersiniz. 

3.  

 15. Süre ve sonlandırma 
1. Q1.6, Uygulamayı ve/veya Platformu belirli bir süre için lisanslar. Kullanıcı, bu dönem hakkında             

Müşterimiz tarafından kendisine verilecek kodla birlikte bilgilendirilecektir. Kullanıcı, bu süre          
zarfında Uygulama için tüm büyük ve küçük güncellemeleri ve yükseltmeleri almaya hak            
kazanacaktır. (İ) Anlaşma Madde 15.2 veya 15.3 uyarınca sonlandırılırsa veya (ii) Kullanıcı            
Uygulamayı mobil cihazından kaldırırsa, Anlaşma daha önce feshedilebilir. 

2. İhlal karşısında sonlandırma. Q1.6, anında yürürlüğe girecek şekilde, bu Anlaşmayı ve           
Uygulama ve/veya Platforma erişiminizi (i) Q1.6'nın bu Anlaşmayı (Q1.6'nın Fikri Mülkiyet           
Haklarının herhangi bir ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın) ya da Q1.6 tarafından             
düzenlenen diğer kılavuz ilke ya da politikaları (Gizlilik Politikası dahil ancak bununla sınırlı             
olmaksızın) ihlal ettiğinize inanması ya da bunun için makul şüphesi olması durumunda ya da (ii)                
60 (altmış) günden daha uzun süre ödeme yapılmadığı için Müşteri tarafından askıda tutulmanız             
halinde sonlandırabilir. 

3. Sonlandırmanın etkileri. İşbu Anlaşmanın feshi durumunda, bu Anlaşmanın hükümlerine uygun          
olarak, herhangi bir sebeple, geçerli bir fesih anında: (i) Uygulama tarafından veya Uygulama             
aracılığıyla sunulan özelliklerin veya Sonuçların herhangi birini kullanamayacak ya da          
Uygulamaya ve/veya Platforma veya başka bir şekilde erişim veya kullanımına artık yetkiniz            
olmayacak; (ii) Q1.6, Uygulama ve/veya Platformdaki Kullanıcı içeriği veya Sonuçlar dahil ancak            
bunlarla sınırlı olmamak üzere Hesabınızla ilişkili verileri silebilir ve (iii) bu Anlaşma uyarınca             
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Q1.6 veya Madde 16.7'de özel olarak belirtilen bölümler kapsamındaki hak ve sorumluluklar            
haricindeki Kullanıcının tüm hak ve yükümlülükleri sona erecektir. 

 
 16. Çeşitli Konular 
  Mücbir Sebep. Q1.6, eğer böyle bir gecikme veya başarısızlık, doğal afetler, savaş, 
grevler veya iş anlaşmazlıkları dahil, ambargolar, hükümet emirleri, telekomünikasyonlar, 
ağ, bilgisayar, sunucu veya İnternetin kapalı kalma süresi, üçüncü taraflarca Q1. 6’nın 
bilgi teknolojisi sistemlerine veya (“Mücbir Sebep Olayının”) makul kontrolünün ötesinde 
herhangi bir sebeple yetkisiz erişim ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bizim 
kontrolümüz dışındaki sebeplerden kaynaklanıyorsa, Uygulama ile ilgili yükümlülüklerini 
yerine getirirken herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır. Size, 
bu tür Mücbir Sebep Olayının niteliğini ve bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerimizi 
yerine getirme yeteneğimizi ve bu Mücbir Sebep Olayının etkisini nasıl hafifletmeyi 
planladığımızı bildireceğiz. 

1. Anlaşmanın tamamı. Bu Anlaşma (Gizlilik Politikası dahil), konuyla ilgili olarak sizinle Q1.6            
arasındaki anlaşmanın ve mutabakatın tamamını teşkil eder ve konuyla ilgili Taraflar arasındaki            
önceki tüm sözlü veya yazılı anlaşmalar, temsiller veya mutabakatların yerine geçer. İşbu            
Anlaşmada açıkça belirtilmeyen hiçbir beyan, temsil, garanti, sözleşme veya anlaşma, işbu           
Anlaşmanın şart ve koşullarını yorumlamak, değiştirmek veya sınırlandırmak için etkileyemez          
veya kullanılamaz. 

2. Bölünebilirlik. Eğer bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü, herhangi bir nedenle, geçersiz veya            
uygulanamaz olarak kabul edildiği takdirde, bu Anlaşmanın diğer hükümleri uygulanabilir          
kalacaktır ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve             
uygulanabilir olacaktır. 

3. Feragat. Anlaşmanın herhangi bir hükmünün uygulanamaması, feragat veya başka herhangi bir           
hükmün kapsamına girmez. 

4. Atama. İşbu Anlaşmayı veya herhangi bir hak veya yükümlülüğü üçüncü taraflara devredemez            
veya transfer edemezsiniz. Q1.6 (i) Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını          
iştiraklerinden birine devretme veya devretme (a) ve (ii) bu Anlaşmanın yerine getirilmesini            
iştiraklerine veya Bireysel yüklenicileri ve Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın üçüncü          
taraf hizmet sağlayıcılarıyla alt sözleşme yapma konusunda serbesttir 

5. Bildirimler. Sizin tarafınızdan alınması amaçlanan Q1.6'dan gelen tüm bildirimler, bu bildirimler           
Uygulamada Q1.6 tarafından yapıldığında teslim edilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır. 

6. Hayatta Kalma. Madde 7, 12, 13, 15, 16.8, bu Anlaşmanın sona ermesi veya süresinin              
bitmesiyle devam eder. 

7. Geçerli yasa ve yargı alanı. Bu Anlaşma, yasalar çatışması ilkelerine veya kurallarına herhangi             
bir etkisi olmadan, yalnızca Belçika yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Bu Anlaşma            
ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda, Antwerp mahkemeleri ve adliyeleri            
tam yargı yetkisine sahip olacaktır. 

 
Son sürüm: Mart 2020 

 

 


