KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI
İşbu web sitesi (“site”) Autoveritas Kalite Güvence Sistemleri A.Ş. (“Autoveritas”)
tarafından sunulmaktadır.
Lütfen siteyi kullanmadan önce aşağıdaki koşulları okuyunuz. İşbu koşullar siteye
erişiminizi ve siteyi kullanımınızı düzenleyen genel hükümleri içermektedir. Siteye erişim
sağlamakla ve siteyi kullanmakla aşağıdaki Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını
tamamen kabul etmiş sayılırsınız. AŞAĞIDAKİ KULLANIM KOŞULLARINI TAMAMEN
KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİTEYE ERİŞİM SAĞLAMAYINIZ VE SİTEYİ
KULLANMAYINIZ.
1. İşbu siteyle ilgili her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Autoveritas’a aittir. Autoveritas
site üzerinde ve içeriğinde her türlü değişiklik, güncelleme yapma veya kullanımı
durdurma ya da engelleme hakkını saklı tutmaktadır. Site üzerinde veya içeriğinde
yapılan değişiklikler ve güncellemeler yayın tarihi itibariyle geçerli olup bu tarihten
sonra siteye erişimin sağlanması ve sitenin kullanılması veya kullanılmaya devam
edilmesi ile ilgili değişiklik ve güncellemeler kabul edilmiş sayılır. Autoveritas, yasal
gereklilikler dışında, tamamen kendi takdirinde olarak, siteye erişimin sağlanmasını ve
sitenin kullanılmasını tamamen veya belli kullanıcı/üye ya da kullanıcılar/üyeler
açısından önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın durdurabilir, engelleyebilir
veya reddedebilir.
2. Herkes siteye erişim sağlayabilir ve siteyi kullanabilir. Ancak, site aracılığı ile
Autoveritas tarafından belirlenen ürünlerin satın alınabilmesi ve/veya sunulan
hizmetlerden yararlanılabilmesi için siteye “üye” olunması gerekmektedir. LÜTFEN
ÜYELİK KONUSUNDA AYRINTILI BİLGİ İÇİN “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”Nİ
OKUYUNUZ.
3. Siteye erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla, siteye göndereceğiniz her türlü içeriğin
ilgili mevzuata uygun olduğunu; doğru bilgiler içerdiğini kabul ve beyan etmektesiniz.
Bu kapsamda, siteye üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını ihlal edici veya sınırlayıcı
nitelikte ve mevzuat kapsamında suç veya kabahat sayılan içerikler de dahil olmak
üzere ancak bunlara sınırlı olmaksızın Autoveritas’ın sorumluluğunun doğabileceği
hiçbir içerik göndermeyeceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz. Aksi taktirde,
Autoveritas’ın herhangi bir sebeple sorumluluğunun doğması durumunda tarafınıza
rücu hakkı olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. LÜTFEN SİTEYE
GÖNDERECEĞİNİZ İÇERİĞİN MEVZUATA UYGUNLUĞUNDAN, DOĞRU BİLGİLER
İÇERDİĞİNDEN, TÜM VİRÜS VE DİĞER BULAŞICI YA DA ZARARLI
HUSUSLARDAN
ARINDIĞINDAN
EMİN
OLMADAN
SİTEYE
İÇERİK
GÖNDERMEYİNİZ.
4. Autoveritas, işbu siteye erişimin sağlanması, sitenin kullanılması, sitede bulunan
herhangi bir bilgi ya da verilen link ve benzeri herhangi bir hususun güncel, güvenli,
kesintisiz veya hatasız olduğunu ya da olacağını garanti etmemektedir. Bunlar
nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek doğrudan ya da

dolaylı hiçbir zarardan Autoveritas sorumlu değildir. Site üzerinden yapılacak işlemlerin
veya verilecek hizmetlerin herhangi bir sebeple kesintiye uğramasından, siteye
erişilememesi veya kullanılamamasından veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya
doğabilecek olan doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan, zararın meydana gelmesinde
ağır kusuru bulunmadığı sürece Autoveritas sorumlu değildir.
5. Autoveritas, işbu site üzerinden link verilen sitelerdeki bilgilerin mevzuata uygunluğunu,
doğruluğunu veya tüm virüs ve diğer bulaşıcı ya da zararlı hususlardan temizlenmiş
olduğunu garanti etmemektedir. Anılan sitelerin kullanımı sonucu doğan veya
doğabilecek zararlar tamamen kullanıcının/üyenin kendi sorumluluğundadır. Herhangi
bir şekilde başka siteler üzerinden işbu siteye link vermek istediğinizde bunun
Autoveritas’a herhangi bir şekilde zarar vermeyeceğinden emin olunuz. Aksi takdirde,
Autoveritas’ın bu sebeple doğrudan veya dolaylı olarak uğradığı ve/veya
uğrayabileceği zararlardan kullanıcı/üye sorumlu olacaktır.
6. İşbu sitede paylaşılan her türlü bilgi, yazı, resim, marka, işaret, site düzeni ile sunumu,
siteyi çalıştırmaya ve yayınlamaya yarayan yazılım ve benzeri her türlü hususa ilişkin
telif hakkı veya mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere tüm haklar Autoveritas’a aittir.
Autoveritas’tan önceden yazılı izin alınmaksızın işbu sitede bulunan veya işbu site
aracılığı ile edinilen hiçbir bilgi kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz,
satılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz, gönderilemez, karşıdan yüklenemez. Ancak,
sitede Autoveritas tarafından kullanıcı/üye ile paylaşılan bilgiler ticari olmayan ancak
her halükarda hukuka uygun olan kişisel amaç için kullanılabilir. Aksi takdirde, bu
sebeple veya bu sebeple bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek tüm zararlardan
kullanıcı/üye sorumlu olacaktır.
7. Kullanıcı tarafından sitede paylaşılan herhangi bir içerik, bilgi nedeniyle ve her
halükarda işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasının kullanıcı tarafından ihlali
nedeniyle veya tüm bunlarla bağlantılı olarak Autoveritas’ın veya iştiraklerinin,
tedarikçilerinin, lisans verenlerinin ve bunların ortaklarının, yöneticilerinin, müdürlerinin,
çalışanlarının, yasal temsilcilerinin, aracılarının, varislerinin ve haleflerinin uğradığı
veya uğrayabileceği doğrudan veya dolaylı zararlardan; sorumlu tutulduğu veya
tutulabileceği her türlü masraf ve giderlerden kullanıcı sorumludur. Yukarıda belirtilen
sebeplerle veya bu sebeplerle bağlantılı olarak Autoveritas’ın veya bu bentte belirtilen
kişilerin cezai sorumluluğunun doğması durumunda kullanıcı tazminat sorumluluğu
bulunduğunu önceden kabul ve beyan etmektedir.
8. İşbu siteye erişimin sağlanması, sitenin kullanılması sonucu veya Kullanım Koşulları ve
Gizlilik Politikasından veya bunlarla bağlantılı olarak doğan tüm uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran yetkilidir.
Uyuşmazlıkların çözümünde, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku
uygulanır. Kullanıcının/üye başka bir ülke hukukuna tabi olması durumunda yukarıda
belirtilen sorumluluk sınırlandırmaya ilişkin hükümler işbu ülke hukuku izin verdiği
ölçüde uygulanacaktır.

Autoveritas’ın Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında, herhangi bir zamanda, önceden
hiçbir bildirime gerek olmaksızın, tamamen veya kısmen değişiklik yapma hakkı
bulunmaktadır. Değişiklikler, sitede yayınlandığı anda geçerli olur. Değişikliklerin sitede
yayınlanmasından sonra, siteye erişim sağlamakla ve siteyi kullanmakla veya kullanmaya
devam etmekle işbu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız. LÜTFEN DÜZENLİ OLARAK
KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASINI İNCELEYİNİZ VE KULLANIM
KOŞULLARINDA
VE
GİZLİLİK
POLİTİKASINDA
SONRADAN
YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLERİ
TAMAMEN
KABUL
ETMİYORSANIZ
SİTEYE
ERİŞİM
SAĞLAMAYINIZ VE SİTEYİ KULLANMAYINIZ.
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