1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Apartmanyonet.net Kullanıcı
Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır), Özay İnternet Hizmetleri- Koray Özay
ile Site'ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Site'ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin,
Site'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.
Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm
hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.
2. Tanımlar
Apartmanyonet.net: Özay İnternet Hizmetleri- Koray Özay
Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar
dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi
Üyelik: Kullanıcı olma hali,
Demo: Deneme sürümü,
Site: apartmanyonet.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi
Apartmanyonet.net Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve
işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Apartmanyonet.net tarafından, Site içerisinde ortaya
konulan uygulamalar
Apartmanyonet.net, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde
gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar
yapabilir. Apartmanyonet.net tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak
Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Apartmanyonet.net tarafından, ilgili Hizmet'in
kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcı'lara duyurulur.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve
tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe
ve Hizmet'lere ilişkin olarak Apartmanyonet.net tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi
beyanlardır.
3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere
ilişkin olarak Apartmanyonet.net tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı
da kabul etmiş olmaktasınız.
3.4 Sözleşme konusu Özay İnternet Hizmetleri- Koray ÖZAY tarafından Apartmanyonet.net adresli Web Tabanlı
apartman yönetim uygulama yazılımının üyeye kiralanmasıdır. Sözleşme, sadece apartmanyonet.net Apartman
Yönetim Sistemi için geçerlidir.
Bu sözleşme kapsamında verilen hizmetler şunlardır:
a) Sözleşme konusu Apartman Yönetim Sistemi Apartman Üye Bilgilerinin takibi, Üyelerinin aidatlarının
takibi, Diğer firmalardan ve üyelerden elde ettikleri gelirlerinin takibini, apartmanın giderlerinin takibini,
giderlerle ilgili ödemelerinin takiplerini, bu kayıtlarla ilgili banka hesaplarının takibini, kasa hesabının takibini,
giriş yaptıkları bilgilerle ilgili Gelir gider Cetveli raporlarını, İşletme Defteri için Gelir ve Gider Döküm listelerinin
temini modüllerinden oluşmaktadır.
b) Kullanıcı, internet üzerinden çalışan bu sistemle müşterilerinin muhasebe ve personel kayıtlarını
takip edebilecektir.
c) Kullanıcı sadece online kayıt girişi yapabilmektedir.
d) Program ile ilgili değişiklik ve yenilemeler merkezden yapılacak ve kullanıcıya otomatik olarak
yansıtılacaktır.
e) Sözleşme kullanıcı tarafından kabulü ile kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir.
f) Apartmanyonet.net merkezdeki veri tabanında muhafaza ettiği bilgilerin yedeğini düzenli olarak
alarak veri güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
g) Üye tarafından sisteme girilen tüm bilgiler merkezdeki sistemlerde kaydedilir ve apartmanyonet.net
tarafından verilerin yedeği düzenli olarak alınarak güvenli ortamlarda saklanır.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları
4.1 Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik
bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Apartmanyonet.net tarafından kayıt işleminin
onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin'de tanımlanan Kullanıcı
olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2 Site'ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Apartmanyonet.net
tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.
Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca,
Apartmanyonet.net tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan
kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri
a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki
Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin
ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen
tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri
gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,
Apartmanyonet.net'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi
kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Apartmanyonet.net'ten her ne nam altında olursa olsun
tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Kullanıcı'ların Apartmanyonet.net tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları
sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak
tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların,
sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi
hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya
uğrayabileceği zararlara istinaden Apartmanyonet.net'in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu
yoktur.
d) Kullanıcı'lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt ederler. Apartmanyonet.net, Kullanıcı'lar tarafından Apartmanyonet.net'e iletilen veya
Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu
araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü
ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak
hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e)Kullanıcı'lar, Apartmanyonet.net'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve
yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler
f) Apartmanyonet.net'in sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun
amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve
cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Apartmanyonet.net ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya
şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri,
görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını,
kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla
Apartmanyonet.net ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Apartmanyonet.net, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde
gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan

ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
g) Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan
içeriklerden dolayı Apartmanyonet.net'in, Apartmanyonet.net çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu
bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve
işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin
sorumluluğundadır. Apartmanyonet.net, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan
hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
h) Kullanıcı, Apartmanyonet.net'un Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere
katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla
paylaşacağını ve bu sebeple Apartmanyonet.net'ten her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
ı) Kullanıcılar Site üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini
sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda
bulunmayacaklarını, aksi halde Apartmanyonet.net'in uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul,
beyan ve taahhüt eder.
i) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerinin Site'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü
mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
j) Apartmanyonet.net, kullanıcılarına, kendi talepleri doğrultusunda, Apartmanyonet.net tarafından yapılacak
tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, Kullanıcı şifreleri ile giriş
yaptıkları sistem sayfası aracılığıyla, mobil ortam dahil, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve mesajlarının Site'nin
faaliyet gösterdiği her mecrada Apartmanyonet.net tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan
ve taahhüt ederler.
k) Kullanıcı, programın sağlıklı çalışabilmesi için asgari donanım-yazılım alt yapısı ile internet bağlantısını
sağlamakla yükümlüdür.
l) Kullanıcı, programın kullanım hakkını ve kullanım kılavuzlarını sözleşme amacı dışında üçüncü kişilere
devredemez, satamaz, bedelsiz de olsa kullandıramaz
m) Kullanıcı, 6.maddede belirtilen koşullarda ücret ödemekle yükümlüdür.
n) Bu sözleşmenin 2. maddesinin (e), (f), (g) bentlerine göre müşteri ve kullanıcı tanımlanmasından ve
yetkilendirilmesinden üye sorumludur.
o) Kullanıcı, kendi hatalarından ve müşterilerinin hatalarından veya art niyetli davranışlarından doğacak
zararlardan sorumludur.
ö) Sistemin güvenliği için önemli olan, müşteri numarası, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline
geçmesi halinde doğacak zararlardan kullanıcı sorumludur.
5.2. Apartmanyonet.net Hak ve Yükümlülükleri
a) Bu sözleşme kapsamındaki hizmetler nedeniyle, belirtilen güvenlik önlemlerine rağmen meydana gelebilecek
sorunlardan, internet hatlarında oluşabilecek problemlerden, ulusal iletişim altyapısından kaynaklanan
sorunlardan(telefon şebekesi santralinden ve aktif cihazlarda meydana gelen arızalardan ) genel ve özel elektrik
kesintisi sonucu ortaya çıkan arızalardan kaynaklanan gecikme ve zararlardan, sözleşmenin haklı nedenlerle
apartmanyonet.net tarafından feshi halinde kullanımının sona ermesi nedeniyle doğacak zararlardan,doğal afet
ve yangın gibi mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelen aksamadan ve apartmanyonet.net’e
atfedilemeyecek sebeplerden kaynaklanacak zararlardan apartmanyonet.net sorumlu değildir.
b) Apartmanyonet.net’in iş bu sözleşme nedeniyle üyeye karşı sorumluluğu, maksimum kiraladığı ürünün,
kiralama bedeli kadardır.

c)Apartmanyonet.net, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme
yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve
silme hakkını saklı tutmaktadır. Apartmanyonet.net, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel
vermeden kullanabilir. Kullanıcı'lar, Apartmanyonet.net'un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi
olarak yerine getirmek zorundadırlar. Apartmanyonet.net tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme
istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Apartmanyonet.net tarafından yapılabilir. Apartmanyonet.net tarafından
talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi
sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı'lara aittir.
d) Apartmanyonet.net, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı
Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Apartmanyonet.net
tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik
ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden
kaldırabilir; Apartmanyonet.net, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya
Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.
e) Kullanıcı'lar ve Apartmanyonet.net hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçiişveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya
işçi-işveren ilişkisi doğmaz.
f) Kullanıcı'ların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "site" isimleri de işbu Kullanıcı
Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların
telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.
6- Ücret
- Bu sözleşme uyarınca üye, aşağıda belirtilen koşullarda apartmanyonet.net’e 2 aylık bedava demo
kullanımdan gerçek kullanıma geçme ücretleri öğrendiğini ve anladığını kabul eder:
a) Sisteme ilk giriş bir yıllık kiralama bedeli 100 TL olup, bu bedel bir kullanıcı için 50 üyeyi(programdaki üyeapartman sakinleri) hesabını kapsamaktadır. Bu bedel ödemesi yapıldığında sistem aktif edilecektir. Ödeme
koşulları sadece EFT ve Havale ile gerçekleşir.
Apartmanyonet.net, Hizmet ücretlerini, Side’de ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler,
değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde,
kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler
karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.
b) Kullanıcı 50 üyenin üzerine çıkılması halinde, üzerine çıktığı her 10 apartman sakini (üye) için 20 TL öder.
c) Üye sayısı artırımları en az onlu paketler halinde yapılır ve bedeli üyeden peşin olarak tahsil edilir.
d) Kullanıcı sisteme giriş üyelik bedeli dışında, sözleşmeyi kabul ettiği tarihten bir yıl sonra sözleşme yenileme
tarihinde yeni kiralama bedelini bir yıllığına ödemekle yükümlüdür. Bu bedel, sözleşme yenileme tarihinden
itibaren, üyenin sistemi kullanacağı yılı kapsar. Aktif kullanıcılığını devam ettirmek isteyen üye, üyeliğinin devam
ettiği her yıl için yıllık kullanım bedelini ödemekle yükümlüdür.
e) Pasif üyelerden yıllık kullanım bedeli tahakkuk ettirilmeyecektir. Pasif üyenin aktif kullanıma geçmek
istediğini iletişim ile Apartmanyonet.net'e bildirmesi ve yıllık kullanım bedelini ödemesi halinde sistem
kullanımına açılacaktır. Üyenin, Pasif üye olarak sisteme kaydı üyeliği pasife düştüğü tarihten itibaren 1(bir)
yıldır. Üye pasif iken programın yalnızca raporlama kısımlarına erişebilecektir.
f) Üye, sözleşme yenileme tarihinden önce haklı nedenle sistemden ayrılmak isterse, kullanmadığı süreye ait
bedel iade edilmez.

g) Üye, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki bir yıl içerisinde, geçerli bir sebeple sözleşmeyi feshetmek
isterse programın kiralama bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olacaktır.
7-Sözleşmenin Feshi
a) Sözleşme süre bitiminden 30 gün önce taraflarca bildirilerek süresi sonunda feshedilebilir.
b) Tarafların sözleşme koşullarına uymaması halinde, sözleşme, süresinden önce gerekçe gösterilerek
feshedilebilir.
c) Sözleşmenin apartmanyonet.net tarafından haklı nedenlerle feshi ve programın kullanıma kapanması
halinde doğan tüm zararlardan kullanıcı sorumludur.
8-Süre
Bu sözleşmenin süresi, sözleşmenin kullanıcı tarafından onaylanmasına müteakip 1(bir) yıldır.
Sürenin hitamından bir ay önce taraflarca ihtarda bulunulmadığı takdirde sözleşme 1(bir) yıl süresince uzamış
sayılır.
9-Uygulama
Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, genel hukuk hükümleri uygulanır.
9.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla)
tüm elemanları (Apartmanyonet.net'un telif haklarına tabi çalışmalar) Apartmanyonet.net'a ait olarak ve/veya
Apartmanyonet.net tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar,
Apartmanyonet.net Hizmet'lerini, Apartmanyonet.net bilgilerini ve Apartmanyonet.net'un telif haklarına tabi
çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar
yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Apartmanyonet.net'un Hizmet'lerine erişmesine veya
kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü
kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Apartmanyonet.net'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme
masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri
karşılamakla sorumlu olacaklardır.
b) Apartmanyonet.net'in, Apartmanyonet.net Hizmet'leri, Apartmanyonet.net bilgileri, Apartmanyonet.net telif
haklarına tabi çalışmalar, Apartmanyonet.net ticari markaları, Apartmanyonet.net ticari görünümü veya Site
vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları,
ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
c) Kullanıcılar, Apartmanyonet.net'un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını
kabul, beyan ve taahüt ederler.
10. Sözleşme Değişiklikleri
Apartmanyonet.net, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini,
uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site'de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin
değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak
hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcının tek taraflı beyanları
ile değiştirilemez.
11. Gizlilik Politikası
Apartmanyonet.net, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikasındaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.
Apartmanyonet.net, kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine
müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

12-Uyuşmazlık
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde Kırklareli Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.
Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Apartmanyonet.net, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen
yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve
bunun gibi durumlar, Apartmanyonet.net için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt
addedilmeyecek veya bu durumlar için Apartmanyonet.net'dan herhangi bir nam altında tazminat talep
edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet
arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın
makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak
yorumlanacaktır.
13 - Bu sözleşme taraflardan, kullanıcının onayladığı tarihten itibaren geçerlidir.

