SEWAWİ FİRMA TANITIM SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
1.1. İşbu Tanıtım ilan sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Yüzüncüyıl Mah. 85006 Sk. C Blok
No:6 Giriş Kat Çukurova/ADANA adresinde bulunan Eseyyar Bilişim Teknolojileri A.Ş.
("SEWAWİ") ile www.sewawi.com web adresinde kayıt olan ve bilgileri bulunan üye
("Müşteri") arasında akdedilmiştir.
1.2. SEWAWİ ve Müşteri işbu Sözleşme’de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar"
olarak anılacaklardır.
2. Tanımlar
Tanıtımcı:
www. sewawi.com adresinde 'Tanıtımcı' tarafından tanıtıma arz edilen mal ve/veya hizmetleri işbu
sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile
satın alan 'müşteri'.
İzleyici:
www. sewawi.com adresinde 'izleyici’ üyelere yönelik olarak seçilen kriterlere haiz bulunduğu ve sahip
olduğu kişisel bilgiler doğrultusunda Tanıtım hizmetlerin arz edildiği www.sewawi.com sitesindeki
izleyici rol yetkilerine sahip 'üye'.
Kullanıcı:
Tanıtımcı ve izleyici tüm üyelere verilen genel ad.
Site:

Eseyyar Bilişim Teknolojileri A.Ş. sahipliğindeki ,Firma Tanıtım hizmetlerinin yapıldığı ,hizmetlerin
izleyicilere sunulup, izleyici üyenin sahip olduğu kriterlere göre dagıtıldığı ve raporlandığı
www.sewawi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
Tanıtım:
www.sewawi.com web sitesinde kişi, firma, proje, ürün vb. hizmetlerin tanıtımın yapılması için
kullanılan broşür, video, mesaj, sosyal medya, anket, mail vb. tüm hizmetlere genel olarak verilen
ad.
Para puan: İzleyici rolüne sahip olan ve kendisine SEWAWİ tarafından gönderilmiş olan tanıtım
etkinliklerin kurala uygun olarak yerine getirilmesi ile kazanılan puan türüne verilen ad.
Üye puan: İzleyici rolüne sahip olan ve SEWAWİ sisteminde belirli görevler dahilinde üye
sıralamasını etkileyen puan türüne verilen ad.

3.Sözleşmenin Kapsamı
3.1. SEWAWİ, merkezi Yüzüncüyıl Mah. 85006 Sk. C Blok No:6 Giriş Kat Çukurova/ADANA
bulunan Eseyyar Bilişim Teknolojileri A.Ş.’dır. Müşteri , üye ve SEWAWİ arasında akdedilen işbu
sözleşme, hizmet koşullarını ve tarafların yükümlülüklerini belirtmektedir.

3.2. SEWAWİ, Eseyyar Bilişim Teknolojileri A.Ş. ürünlerinden olan www.sewawi.com ,Tanıtım
hizmetleri, müşteri, üye ve SEWAWİ arasındaki işbu yazılı sözleşmenin hükümlerine tabidir.
Müşteri, üye ve SEWAWİ yazılı olarak aksine bir anlaşmaya varmadıkça, işbu sözleşme
geçerliliğini korumaktadır.
3.3. SEWAWİ ürünleri, işbu sözleşmede toplu olarak “Hizmetler” olarak anılacaktır ve SEWAWİ
tarafından müşteri veya üye’ye ayrı yazılı bir sözleşme ile verilen hizmetleri kapsamayacaktır.

4 Sözleşme Koşulları
4.1. SEWAWİ Tanıtım Hizmetleri kullanabilmek için öncelikle hizmet sözleşmesi ve şartlarının
Kullanıcı tarafından kabul ve onayı gerekmektedir.
4.2. Tanıtım Hizmet sözleşmesi kabul şekilleri;
a- SEWAWİ tarafından herhangi bir Tanıtım hizmet için; kullanıcı ilk üye olma, web ara
yüzünde verilen” Üyellik Sözleşmesini Kabul Ediyorum.” seçeneğine tıklayarak,
b- SEWAWİ ve müşteri arasındaki anlaşma kapsamında gönderilen sözleşmeyi imzalayarak,
c- SEWAWİ’nin verdiği hizmetleri kullanarak; bu durumda, müşteri, SEWAWİ’ın hizmetlerini
kullanım anından itibaren hizmet sözleşmesini kabul etmiş ve onaylamış sayılır.
4.3. Eğer kullanıcı, hizmet sözleşmesini kabul ve onay için reşit değilse, Türkiye Cumhuriyeti
kanunları veya hizmetleri kullandığı ülke de dahil olmak üzere diğer ülkelerin kanunları uyarınca
işbu hizmetleri almaktan men edilmişse, işbu hizmet sözleşmesini kullanamaz. Bunun tespiti
halinde, müşterinin veya üyenin yasal velisi tarafından imzalanan Muvafakatname verilmesi ile
SEWAWİ’den aldığı hizmet devam eder.

5. SEWAWİ tarafından hizmetlerin verilmesi
5.1. Sürekli yenilenme kapsamında, SEWAWİ, kendi takdiriyle ve önceden müşteriye bildirimde
bulunmaksızın kullanıcılara Tanıtım hizmetlerin kapsamındaki herhangi bir özelliği vermeyi kesin
veya geçici olarak durdurabilir. Bu durum, müşteri tarafından onaylanmakta ve kabul
edilmektedir. Müşteri, kullanıcı ara yüzüyle kendisine tanımlanan yetkiler dahilinde; Henüz
yayınlanmamış Tanıtım hizmetlerinde değişiklik yapma, durdurma, duraklatma hakkına sahiptir.
Müşteri, Tanıtım hizmetlerini kullanmayı bıraktığında SEWAWİ ’yı özel olarak bilgilendirmek
zorunda değildir.
5.2. SEWAWİ, sözleşme kuralları ihlali durumunda, kullanıcıların hesabına erişimini engelleyebilir.
Bu sebeple kullanıcı hizmetlere, hesap detaylarına veya hesabında yer alan herhangi bir dosya
veya diğer içeriğe erişmekten alıkonulabilir. Bu durum kullanıcı tarafından onaylanmakta ve kabul
edilmektedir.
5.3. SEWAWİ tarafından tanıtım hizmetleri aracılığı ile gönderebileceğiniz veya alabileceğiniz
iletiler veya herhangi bir tanıtım hizmeti verilmesinde kullanılan saklama alanına ilişkin hiç bir üst
sınır getirilmemiştir. Ancak kullanıcı, SEWAWİ ’ nin kendi takdiriyle ve her zaman bu tip üst sınırlar
koyabileceğini onaylamakta ve kabul etmektedir
5.4. SEWAWİ tarafından verilen hizmetler karşılığında, müşterinin gerçekleştirdiği ödemelerdeki
hizmet bedeli oranları değişkenlik göstermektedir. Hizmet bedeli miktarı kullanıcının tanıtım
hizmetleri için izleyici sayısı ve tanıtım süresi ile orantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu
durum kullanıcılar tarafından onaylanmakta ve kabul edilmektedir.

5.5. SEWAWİ tarafından verilen hizmetler karşılığında, Müşterilerin gerçekleştirdiği Tanıtımların
ödemelerdeki hizmet bedeli belirli oranlarda , izleyici üyelere para puan olarak eşit miktarda
dağıtılmaktadır. Bu durum izleyici üye tarafından kabul edilmektedir.
5.6. SEWAWİ tarafından hizmet verilen kullanıcı bilgileri, diğer kullanıcılar ile paylaşılamaz. Bu
bilgiler SEWAWİ tarafından saklı tutulur.
5.7. SEWAWİ, Müşterinin aldığı her hizmet, o hizmetin alındığı dönem koşullarına göre
değerlendirilmektedir. Bu sebeple müşteri geriye yönelik hak ve ödeme talep edemez.
5.8. SEWAWİ , tanıtım hizmetlerini www.sewawi.com web sitesi aracılığıyla kendi veri tabanında
kayıtlı olan kullanıcılara vermektedir.
5.9. SEWAWİ reklam hizmeti sağlayıcıların sunmuş oldukları promosyon bütçe ürün ve hizmetleri,
müşterilere yansıtmakla yükümlü değildir. Bunu kullanma hakkını kendinde saklı tutar.
5.10. Tanıtımların yayına hazırlanması sırasında kullanıcıların sisteme girdiği Tanıtım bilgiler esas
alınır. Tanıtım bilgilerin doğruluğundan SEWAWİ sorumlu değildir.
5.11. SEWAWİ ’nin ürettiği içerik, yazı, görsel, hareketli içerik ve benzeri içeriklerin SEWAWİ ’ nin
izni olmaksızın kullanıcıların herhangi bir yerde kullanılması yasaktır.
5.12. SEWAWİ kullanıcılar tarafından gelen Tanıtım içeriklerin telif hakkında sorumlu değildir.
5.13. Görsel Tanıtımların yayınlandığı mecraların içeriklerinden SEWAWİ sorumlu değildir. Bu
Tanıtım içeriğinin denetleme sorumluluğunu üzerine almaz.
5.14. Tanıtım hizmet sağlayıcısının www.sewawi.com un sunduğu, izleyicilerin Tanıtımların
tekrar tekrar gösterilmesinin para puan kazanılmasını engelleyen , güvenli bir sisteme sahiptir. ve
buna bağlı olarak Tanıtımların tekrar izlenmesi mümkündür. Bu durum müşterinin yararına ve
Tanıtımında hedefe ulaşması amaçlanmıştır.
5.15. Tanıtımı verenin sitesinde bulunan herhangi bir içerik, yazılım veya virüsten doğabilecek ve
Tanıtım hizmetlerindeki link aracılığıyla siteyi ziyaret eden kullanıcılara gelecek zararlardan
SEWAWİ maddi ve manevi olarak sorumlu değildir. (Bu durum incelendikten sonra tanıtım aktif
edilir)
5.16. Belirli Tanıtımların özelliklerini kullanabilmek ya da Tanıtımları daha işlevsel ve ölçülebilir
hale getirmek için Tanıtım verenin web sitesine eklenecek koddan dolayı oluşacak hatalardan
SEWAWİ sorumlu değildir.
5.17. SEWAWİ, Sosyal medya Tanıtımlarını yönetebilmek için, ilgili sitelerdeki kullanıcı
hesaplarının erişimine ihtiyaç duyabilir. Kullanıcı hesaplarında bu erişimden kaynaklı oluşabilecek
bilgi ve içerik kayıplarından SEWAWİ sorumlu değildir.
5.18. SEWAWİ tarafından verilen hizmetler karşılığında kullanıcı tarafından banka aracılığıyla
yapılacak ödeme bilgilerinin doğruluğundan SEWAWİ sorumlu değildir.

6. Kullanıcı Hizmetleri Kullanması
6.1. Kullanıcı, SEWAWİ’nin verdiği hizmetlere erişmek için, kayıt işlemleri veya hizmetlerin
kullanımı kapsamında kendi ile ilgili bazı bilgileri (kimlik veya iletişim detayları gibi) vermek

zorunda kalabilir. Kullanıcı, SEWAWİ ’ye verdiği kayıt bilgilerinin her zaman tam, doğru ve güncel
olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
6.2. kullanıcı, ( SEWAWİ ile kendi arasında düzenlenen ayrı bir sözleşme ile izin verilmedikçe),
alınan hizmetlere, SEWAWİ tarafından sunulan arayüz haricinde hiçbir şekilde yazılım kodlarına
erişmemeyi veya erişmeye teşebbüs etmemeyi taahhüt ve kabul etmektedir.
6.3. Kullanıcı, SEWAWİ ’nin verdiği hizmetlere veya bu hizmetlere bağlı olan sunucu ve ağlara
müdahale edecek veya bunları bozacak herhangi bir faaliyet ile iştigal etmemeyi kabul ve taahhüt
etmektedir.
6.4. Kullanıcı, ayrı bir sözleşme ile kendisine özellikle izin verilmedikçe, bu hizmetleri hiçbir amaç
için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, ticaretini yapmamayı kabul ve taahhüt
etmektedir.
6.5. Kullanıcı, SEWAWİ ’nin verdiği hizmetlerin kullanımının ihlalinden ve bunun doğurduğu
sonuçlardan, ayrıca bu sebeple SEWAWİ ’nin maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere,
hem SEWAWİ ’ye hem de üçüncü şahıslara karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan
etmektedir.

7. Şifre ve Hesap Güvenliği
7.1. Kullanıcı, SEWAWİ ’nin verdiği hizmetlere erişimde kullandığı hesapla ilişkili şifresinin
gizliliğinde ve bunun korunmasından kendisi sorumludur. Kendi hesabı altında gerçekleşen tüm
hareketler için SEWAWİ ’ye karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
7.2. Kullanıcı, şifresinin veya hesabının izinsiz kullanıldığını fark ettiği anda derhal SEWAWİ ’ye
bilgi vermek yükümlülüğündedir.
7.3. Kullanıcıların kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü
kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından
kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur.

8. Kişisel Gizlilik ve Kişisel Bilgiler
8.1. Kullanıcı, verilerinin SEWAWİ ’nin gizlilik politikalarına uygun bir biçimde kullanılmasını kabul
etmektedir.

9. Hizmetlerin Kapsamı
9.1. SEWAWİ, hizmet verdiği herhangi bir Tanıtım hizmetine ilişkin olarak içeriği ön elemeye
tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, eleme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir tanıtım
hizmet kapsamından çıkarma haklarını haizdir. SEWAWİ, gerekli gördüğü bazı hizmetler
kapsamında müşteriye müstehcen, şiddet, terör vs. gibi sakıncalı içerikleri elemek için araçlar
(SafeSearch tercih ayarları da dahildir.) sunabilir.
9.2. Kullanıcı, SEWAWİ ’nin verdiği tanıtım hizmetleri kullanırken oluşturduğu, ilettiği veya teşhir
ettiği her türlü tanıtım içeriğinden ve bunların sonuçlarından ayrıca bu sebeple SEWAWİ ’nin
maruz kalacağı kayıp ve zarar da dahil olmak üzere, hem SEWAWİ’ye hem de üçüncü şahıslara
karşı münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

10. Fikri Mülkiyet Hakları
10.1. Kullanıcılar, SEWAWİ ’nın Tanıtım hizmetleri kapsamındaki tüm hukuki haklara ve fikri
mülkiyet hakların ( işbu hakların kayıtlı olup olmadıklarına ve başkaca ülkelerde bulunup
bulunulmadığına bakılmaksızın ) sahibi olduğunu ve bu hizmetlerin SEWAWİ tarafından gizli
olarak belirlenmiş bazı bilgileri içerebileceğini ve işbu bilgileri SEWAWİ ’niın yazılı ön izni olmadan
açıklayamayacağını onaylamakta ve kabul etmektedir.
10.2. Kullanıcılar, SEWAWİ ’nın ticari unvanını, ticari markasını, hizmet markasını, logosunu, alan
adını ve diğer belirleyici marka özelliklerini kullanma hakkını ve ayrıca SEWAWİ ’nin verdiği
hizmetleri kullanırken diğer şirket ve organizasyonların ticari markalarını, hizmet markalarını, ticari
unvanlarını ve logolarını işbu markaların, unvanların veya logoların sahipleri veya yetkili
kullanıcıları hakkında herhangi bir karışıklık yaratmaya yönelik bir biçimde kullanmamayı, bununla
birlikte bu hizmetlerin kapsamına ilave veya dahil edilen hiçbir mülkiyet hakkı ilanlarını, telif
hakları ve markalara ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere kaldırmayacağını, gizlemeyeceğini veya
değiştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

10.3. SEWAWİ markası ve logosu, sewawi.com mobil uygulamasının ve Web sitesi’ nin tasarımı,
yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak SEWAWİ tarafından oluşturulan her türlü marka,
tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile
SEWAWİ ’nin mülkiyetindedir. kullanıcı, SEWAWİ’ nin veya bağlı şirketinin mülkiyetine tabi fikri
mülkiyet haklarını SEWAWİ ’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez,
çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. kullanıcı, sewawi.com mobil uygulamasının
ve Web sitesi ’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
10.4. kullanıcı, sewawi.com mobil uygulaması ve Web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm
faaliyetlerinde SEWAWİ ’nin ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt
etmektedir. SEWAWİ, üçüncü kişilerin veya SEWAWİ’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek
nitelikte faaliyet gösteren kullanıcı ’nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. kullanıcı,
bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 13.3.a’inin uygulanacağını kabul
eder.

10.5. kullanıcılar, Kanunen açıkça izin verilmedikçe veya zorunlu kılınmadıkça veya SEWAWİ
tarafından yazılı özel izin verilmedikçe; yazılımı kopyalayamaz, değiştiremez, işbu yazılımdan yeni
eserler oluşturamaz, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya başka bir yöntemle
yazılımın kaynak kodunu veya işbu kodun herhangi bir bölümünü çözme teşebbüsünde
bulunamaz, üçüncü kişilerin de bunları gerçekleştirmesine izin veremez.

11. İçerik Kullanım Hakkı
11.1. SEWAWİ ’nin verdiği tanıtım hizmetleri aracılığı ile sunulan, gönderilen veya teşhir edilen
tanıtım içerik üzerinde, müşterinin telif ve diğer hakları bulunmaktadır. Tanıtım İçeriği sunmak,
göndermek veya teşhir etmek ile SEWAWİ ’nin verdiği hizmetlere veya Hizmetler aracılığı ile
müşteri, sunduğu, gönderdiği veya teşhir ettiği her türlü içeriği çoğaltmak, uyarlamak,
değiştirmek, tercüme etmek, yayımlamak, halk önünde icra etmek ve teşhir etmek ve dağıtmak
için daimi, geri alınamayan, dünyanın her yerinde geçerli olan, telif ücreti olmayan ve münhasır
olmayan bir yetki vermektedir. İşbu yetkinin tek amacı SEWAWİ ’niın hizmetleri teşhir etmesini,
dağıtmasını ve teşvik etmesini sağlamaktır.

11.2. Müşteri, SEWAWİ ’ye, söz konusu tanıtım hizmeti, işbu tanıtım içeriği müşterek hizmetler
için ilişkili olduğu diğer kullanıcılara açma ve işbu tanıtım içeriği hizmetlerin verilmesine ilişkin
olarak kullanma hakkını verdiğini kabul etmektedir.
11.3. SEWAWİ, sosyal medya reklam ve yönetim hizmetlerini kullanıcılarına sunmak için gerekli
teknik adımları atarken, müşterinin içeriğini farklı sosyal ağlarda, farklı medyalarda iletebilir ve
dağıtabilir. Müşteri, işbu tanıtım hizmeti SEWAWİ tarafından bu fiiller için kullanılmasına izin
verdiğini kabul ve beyan etmektedir.
11.4. Müşteri, SEWAWİ ’ye, söz konusu tanıtım hizmeti Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek
tanıtım hizmetleri; müşteri tanıtım hesabına, tanıtım hizmeti yayınlama isteğinde bulunmuş,
ödemesi yapılmış, SEWAWİ tarafından hizmet onaylanmış ve kullanıcılara tanıtım hizmetleri
sunulması halinde ve tanıtım hizmeti başlatılmış ise iptal hakkı kullanılamaz

12. Yazılım Güncellemeleri
12.1. SEWAWİ, kullanılan yazılımları farklı zamanlarda güncellemektedir. Kullanıcılar, verilen
hizmetler dahilinde işbu güncellemeleri kullanmayı kabul etmektedir.

13. SEWAWİ ile Kullanıcıların İlişkilerinin Sona Ermesi
13.1. Kullanıcılar üye kayıt sayfasındaki “Üyellik Sözleşmesini Kabul Ediyorum.” maddesini
işaretleyerek yaptığı online ödemelerle ,banka havalesiyle ve ya posta çeki ödemesiyle
gerçekleştirdiği ödemelerle hizmet sözleşmesini başlatmış olur. Müşterinin aldığı Tanıtım hizmetle
ilgili ödeme yapıldığında hizmet sözleşmesi geçerliliğini korumaktadır.
13.2. Kullanıcılar SEWAWİ ile olan hizmet sözleşmesini tamamen sonlandırmak isterse, bu
talebini yazılı olarak SEWAWİ’a bildirmek zorunda değildir.
13.3. Sözleşmenin SEWAWİ tarafından feshedilmesi;
a- Sözleşmenin herhangi bir hükmünün kullanıcı tarafından ihlal edildiği yahut hükümlere
uyma niyetinin veya imkanın bulunmadığı hallerde,
b- SEWAWİ ’nin kanunen zorunlu olduğu hallerde,
c- SEWAWİ ’nin kullanıcının ikamet ettiği veya tanıtım hizmetleri kullandığı ülkeye tanıtım
hizmetleri vermeyi kesmek üzere olduğu hallerde,
d- SEWAWİ tarafından kullanıcıya tanıtım hizmetler verilmesinin SEWAWİ için ticari
bakımdan uygun olmadığı hallerde.
e- Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler
içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
f- Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
g- Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek
yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması,
silinmesi, değiştirilmesi
h- Bir kullanıcının birden fazla hesabı olamaz. Aksi durumun tespiti halinde sahteliği tespit
edilen hesapların üyeye bildirimde bulunulmaksızın kapatılması/dondurulması tamamen
SEWAWİ takdirindedir. Birden fazla hesap ile sistemden kazanç elde etmeye çalışan
üyenin bu kazanımları korunmaz ve ihlal halinin birden fazla kez vuku bulması halinde ilgili

aykırılık üye sözleşmesinin esaslı ihlali hallerinden olacağından, site üyelikten çıkarma
dahil sair yollara başvurma hakkı saklıdır.
i- Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı
adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz
olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı
doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
13.4. İşbu sözleşme sona erdiğinde kullanıcılar ve SEWAWİ ’nin sözleşme süresince yararlandığı
veya maruz kaldığı veya sınırsız bir süre devam edeceği açıkça belirtilmiş olan tüm hukuki haklar,
sorumluluklar ve yükümlülükler sona ermeden etkilenmeyecek ve işbu haklara, sorumluluklara ve
yükümlülüklere sınırsız bir süre uyulmaya devam edecektir.

14. SEWAWİ tarafından verilecek tüm tanıtım hizmetlere ilişkin performans, tanıtım
konumu, satış ve müşteri artışı vb. konularda garanti verilmemektedir.

15. Sorumluluğun Sınırlanması
15.1.kullanıcının doğmuş ya da doğacak doğrudan veya dolaylı zararlarından, bu zararlar
dolaysıyla uğranılan kazanç kaybı, peştemaliye, harç, resim, ceza, vergi vs ile iş dünyasında itibar
kaybı veya veri kaybı da dahil olmak üzere hiç birinden SEWAWİ sorumlu değildir.
15.2.Tanıtımların tam, doğru olduğuna veya varlığına olan güvenden veya müşteri veya
sponsorlar ile kullanıcılar arasındaki herhangi bir ilişki veya işlemden, SEWAWİ ’nin Tanıtım
hizmetlerde yapacağı herhangi bir değişiklik veya tanıtım hizmetlerin veya tanıtım hizmetlerin
herhangi bir özelliğinin verilmesinde herhangi kesin veya geçici bir durdurmadan, tanıtım
hizmetleri kullanım sonucu veya aracılığı ile korunan veya iletilen verilerin silinmesi, bozulması
veya saklanamamasından, kullanıcının SEWAWİ ’ye doğru hesap bilgilerini vermemesinden ve
şifresini veya hesap detaylarını güvenli ve gizli tutamamasından kaynaklanan zararlardan
tamamen kullanıcı sorumludur.

16. Telif Hakları ve Ticari Marka Politikası
16.1. SEWAWİ, Uluslararası fikri mülkiyet hukuku ve Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu
kapsamında ihlal ihbarlarını dikkate alır. İhbarları belirli bir prosedür kapsamında inceler ve gerekli
görürse ilgili kullanıcı hesapları iptal eder.

17. Tanıtımlar
17.1. SEWAWİ tarafından verilen bazı Tanıtım hizmetler gelirleri ile desteklenmektedir ve işbu
Hizmetlerde Tanıtım ve promosyonlara yer verilmesi gereklidir. Bu Tanıtımlar konuları gereği
tanıtım hizmetlerde yer alan bilginin içeriğini, tanıtım hizmetler aracılığı ile sorulan soruları ve
diğer bilgileri hedefleyebilir. kullanıcı, SEWAWİ ’nin hizmetlerinde tanıtım hizmetleri konulmasını,
yapılan tanıtım anlayışı, tarzı ve kapsamını belirli bir bildiri yapılmadan değiştirilmesini kabul
etmektedir.

18. Sözleşme Hükümlerinin Değiştirilmesi
18.1. SEWAWİ, gerek duyulduğunda sözleşme maddelerinde değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler
yapıldığında, SEWAWİ sözleşme metninin yeni bir kopyasını sayfasında erişilebilir hale getirip

sunacaktır. Eğer müşteri maddelerdeki değişiklik tarihinden sonra kullanımda bulunursa,
SEWAWİ, müşterinin bu kullanımını yenilenen sözleşme metninin kabulü olarak
değerlendirecektir.

19. BİLDİRİMLER
19.1. SEWAWİ, kullanıcıya sistem bildirim mesajı, elektronik posta, normal posta ya da
hizmetlerle ilgili ilanlarla sözleşmeye ilişkin değişiklikleri içeren bildiriler yollayabilir.

20. MÜCBİR SEBEP
20.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev,
lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber
saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya
yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi,
yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya
Taraflar ’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul
olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar ’dan herhangi birinin
("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’ den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya
geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf ’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep ’i,
bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle
yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep ’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek
için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
20.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla,
ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı
sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa
için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

21. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
21.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
21.2. İşbu Sözleşme ’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü
ihtilaf, Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde
olacaktır.

22. MUHTELİF HÜKÜMLER
22.1. Delil sözleşmesi. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Tarafların
resmi defter ve ticari kayıtları ile SEWAWİ ’nin veri tabanında, sunucularında tutulan earşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
22.2. Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya
cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim
ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

22.3. Sözleşme’nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir
parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşmeyle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu
Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin
konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları,
anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.
22.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir
mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz
veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu
geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir
olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
22.5. Sözleşme’nin Devri. müşteri, SEWAWİ’ nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu
Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
22.6. Tadil ve Feragat. Taraflardan birinin Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir
hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına
gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini
engellemeyecektir.
22 (yirmi iki) madde ibaret bu Sözleşme, Taraflarca her bir hükmü okunarak, SEWAWİ
tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

