Kullanım Koşulları
Tarih: 2009 Ağustos 24
1. GİRİŞ
Disney Interactive Media Group’un Internet sitelerine ("Siteler") hoş geldiniz. Bu Siteler,
Disney.com.tr ve bu koşulların yayınlanmış olduğu diğer Internet sitelerini kapsamaktadır.
Merkezi, 3 Queen Caroline Street, Hammersmith, Londra W6 9PE, İngiltere adresinde bulunan,
İngiltere ve Galler’de kayıtlı bir şirket olan The Walt Disney Company Limited’in bir bölümü
olan Disney Interactive Media Group (burada “biz”, “bizler”, “bizim” veya “Disney” olarak
anılacaktır), bu Sitelerin sahibi ve işletmecisidir (Sicil no. 00530051; Vergi no. 539293808).
SİTELERDEN HERHANGİ BİRİNİ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU
KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUN. Bir Site’yi kullanarak veya bu
koşulları kabul ettiğinizi ya da bu koşullara mutabık kaldığınızı belirten bir kutuyu veya
bağlantıyı tıklayarak, bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bu kullanım
koşullarını kabul etmiyorsanız Siteleri kullanmayabilirsiniz.
BİR VELİ VEYA VASİ İSENİZ VE ÇOCUĞUNUZUN BU SİTELERDEN HERHANGİ
BİRİNE KAYIT OLMASINA RIZA GÖSTERİYORSANIZ, ÇOCUĞUNUZUN BU SİTELERİ
KULLANIMINA İLİŞKİN BU KULLANIM ŞARTLARININ SİZİ DE BAĞLADIĞINI
KABUL ETMEKTESİNİZ.
Belirli yarışmalara ilişkin kurallar veya diğer özellikler veya etkinlikler gibi Siteler’de sunulan
bazı hizmetlere, başka özel koşulların uygulandığını unutmayın. Bu koşullar, ilgili hizmet ile
bağlantılı olarak ayrıca yayınlanmaktadır. Bu gibi koşulların her biri, bu kullanım şartlarına ilave
niteliğinde olup, bu kullanım koşulları ile koşullar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık halinde
koşullar geçerlidir.
Bu kullanım şartlarının, alındığı ve yeterliliği işbu metinde kabul edilen makul ölçülerdeki bir
karşılık ile desteklendiğini de kabul etmektesiniz. Yukarıda hükümlerin genel niteliğini
sınırlamaksızın Sitelerin tarafınızdan kullanımı ve içeriği, uygulamaları, materyalleri ve bilgileri
Site’den veya Site aracılığıyla almanızı, Gönderilerinizi (aşağıda yer alan “GÖNDERİLER”
başlıklı Madde 3’de tanımlandığı şekilde) kullanma veya görüntüleme imkanımızı ve
Gönderilerinizi kullanmamız veya görüntülememizden kaynaklanan tanıtım ve promosyon
imkanını içerdiğini de kabul etmektesiniz.
MOBİL İLETİŞİM CİHAZLARI İÇİN ÖZEL KOŞULLAR
MOBİL CİHAZINIZDAN BİR SİTEYE ERİŞİMLE İLGİLİ ÖZEL KOŞULLARI GÖRMEK
İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN.
Mobil Cihaz kullanımı, veri aktarım ücretleri ve diğer ücretlerin uygulanmasına yol açabilir.
Daha fazla ayrıntı için burayı tıklayın.
İLAVE ŞARTLAR VE KOŞULLARI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ
BAĞLANTILARI TIKLAYIN
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2. SİTELERİN VE İÇERİĞİN KULLANIMI
Siteler sadece sizin kişisel kullanımız içindir. Siteleri ticari amaçlar için veya yasalara aykırı
biçimde ya da, tamamen kendi takdirimizde belirlendiği şekilde, bize veya başka herhangi bir
kişi veya kuruma zarar verecek şekilde kullanamazsınız.
Sitelerde yer alan tüm bilgiler, materyaller, işlevler ve diğer içerik ve uygulamalar
(“GÖNDERİLER” başlıklı 3. Madde’de tanımlandığı şekliyle Gönderiler de dahil olmak üzere)
(“İçerik”), bizim veya lisans verenlerimizin ya da alanlarımızın telif hakkı ile korunan fikri
mülkleridir. Tüm ticari markalar, hizmet markaları, ticari unvanlar ve ticari takdim yöntemleri,
bizim ve/veya lisans verenlerimizin veya lisans alanlarımızın mülkiyetindedir.
Herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebep olsun ya da olmasın, Siteleri
değiştirebilir veya İçerik’i ya da özellikleri silebiliriz.
Özellikle yazılı olarak kabul ettiklerimiz hariç olmak üzere, herhangi bir Site’nin hiçbir İçeriği,
(a) tüm telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet bildirimlerini aynen korumanız, (b) kısmen veya
tamamen bir Site veya İçerik’te değişiklik yapmamanız ve bir Site’yi veya İçerik’i esas alan
herhangi bir türev niteliğindeki çalışmayı kiralamamanız, kiraya vermemeniz, ödünç
vermemeniz, satmamanız, dağıtmamanız, kopyalamamanız (kendi yedekleme amaçlarınız için
tek bir kopya oluşturacağınız durumlar hariç olmak üzere) veya oluşturmamanız ve (c) İçerik’i
ürünlerimiz, hizmetlerimiz veya markalarımızın herhangi biriyle bir ilişki anlamına gelecek
şekilde kullanmamanız kaydıyla, Site’nin parçası olmadığı durumlar için kullanılamaz,
çoğaltılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz veya bir başka şekilde bunlardan faydalanılamaz; bu
hüküm, Site’den belirli bir İçerik’i indirmeyi etkinleştirecek şekilde yapılandırıldığı ve sizin de
bu İçerik’in tek bir kopyasını ticari amaçlar haricinde sadece evinizde kişisel kullanım için tek

bir bilgisayara veya mobil cihaza indirdiğiniz durumlara uygulanmaz. Sitelerin herhangi bir
şekilde, ticari amaçlı, “yeniden postalama” amaçlı veya otomatikleştirilmiş kullanımı veya
İçerik’in herhangi bir başka bilgisayara ya da mobil cihaza aktarılması yasaktır.
Bir Site’de yazılımların indirilmesi imkanını sunduğumuz ve sizin de bu yazılımı indirdiğiniz
durumlarda, bünyesinde bir parçası olarak bulunan veya bu yazılım çerçevesinde oluşturulan her
tür dosyası ve resimleriyle birlikte bu yazılım ve bu yazılımın beraberindeki veriler (hepsine
birden “Yazılım” denilecektir), tarafınıza sadece evinizde ticari olmayan amaçlar doğrultusunda
kullanmak üzere lisansı bizim tarafımızdan veya üçüncü taraf lisans verenler tarafından size
verilmiştir. Yazılımların mülkiyet hakkını size devretmemekteyiz. Uygulanacak hukuk
çerçevesinde izin verilenler haricinde, Yazılım’ı dağıtamaz veya bir başka şekilde kendi
çıkarınıza kullanamazsınız ya da Yazılımı parçalarına ayıramaz, analiz edemez ya da Yazılımı
insanlar tarafından okunabilir bir şekle dönüştüremezsiniz.
Bu kullanım koşullarında yer alan hiçbir hususun, Sitelerin veya İçerik’teki herhangi bir ticari
markanın, hizmet markasının, ticari unvanların veya diğer fikri mülkiyet haklarının ya da
bunların herhangi bir kısmının mülkiyetinin tarafınıza veya herhangi bir üçüncü şahsa devri
anlamına gelmeyeceğini tasdik ve kabul etmektesiniz. Bu tür bir tasarruf hakkıyla uzlaşmazlık
göstermeyen veya bu tür bir hakkı ihlal etme olasılığı bulunan herhangi bir eylemde
bulunmamayı taahhüt etmektesiniz.
3. GÖNDERİLER
Bu kullanım koşullarında, “Gönderiler” kelimesini, Sitelerden herhangi birinde veya herhangi
biri aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız, yüklediğiniz, eklediğiniz, görüntülediğiniz,
ilettiğiniz veya bir başka şekilde dağıttığınız (bunların hepsine “Dağıtmak” denilecektir)
metinler, mesajlar, fikirler, kavramlar, uygulama alanları, öneriler, öyküler, senaryolar,
uygulamalar, formatlar, sanat eserleri, fotoğraflar, çizimler, videolar, işitsel ve görsel çalışmalar,
müzik eserleri (şarkı sözleri dahil), ses kayıtları, program formatları, karakterleştirmeler, sizin
ve/veya başka kişilerin adları, tasvirleri, sesleri, kullanıcı adları, profilleri, eylemleri,
görünümleri, performansları ve/veya diğer biyografik bilgi veya materyaller ve/veya benzeri
materyaller anlamında kullanmaktayız.
İki tür Gönderi bulunmaktadır: İstenen Gönderiler ve İstenmeyen Gönderiler. “İstenen
Gönderiler”, (a) bir Site’deki herhangi bir özellik veya etkinlik aracılığıyla incelememiz veya
görüntülememiz için ve özel olarak tanımlanmış olası bir ücretlendirme veya karşılık için
(hepsine birden “Karşılık” denilecektir) tarafımıza iletmenizi açıkça sizden istediğimiz veya
iletmenize imkan tanıdığımız (ödüller veya oyunlar, çekilişler, yarışmalar ve promosyonlar
gibi); ve (b) herhangi bir Karşılık talebinde bulunmadığınız Sitelerin herhangi birinde veya
herhangi biri aracılığıyla dağıttığınız (Kullanıcı Hizmetlerimiz’de ve Genel Forumlarımızdakiler
gibi (aşağıda “GENEL FORUMLAR VE İLETİŞİM” başlıklı 7. Madde’de tanımlandığı
şekliyle)) Gönderiler anlamına gelmektedir. “İstenmeyen Gönderiler”, yukarıda yer alan (a)
veya (b) alt bentlerindeki tanıma uymayan her tür Gönderi veya tüm Gönderimlerdir.

İSTENMEYEN GÖNDERİLERİN HERHANGİ BİRİNİN VE HEPSİNİN DAĞITIMI
YASAKTIR.
Uzun bir geçmişe dayanan şirket politikamız, tarafımızca istenmeyen yaratıcı fikirleri, önerileri
veya materyalleri kabul etmemize izin vermemektedir. Bu nedenle, lütfen Sitelerin herhangi
birinde veya herhangi biri aracılığıyla İstenmeyen Gönderileri dağıtmayın. Bu politikanın
amacının, tarafımızca veya yönlendirmemiz çerçevesinde gerçekleştirilen projelerin, gelecekte
başkalarının kendi yaratıcı çalışmalarına benzediğini düşünmelerinden kaynaklanabilecek olası
yanlış anlaşılmalardan kaçınmak olduğunu anlayacağınızı umuyoruz.
Yukarıdaki talebimize rağmen, bilerek ya da bilmeyerek Sitelerin herhangi birinde veya herhangi
biri aracılığıyla bize İstenmeyen Gönderiler gönderirseniz, bunu, İstenmeyen Gönderilerinizin
tarafımızca herhangi bir şekilde değerlendirileceği ya da gözden geçirileceğine ya da tarafınıza
herhangi bir türde ücret ödeneceğine dair bir anlaşma olmamasına rağmen yaptığınızı kabul
etmektesiniz. Esasen, iletmiş olduğunuz herhangi bir Gönderi’yi, sizinle bizim aramızda
herhangi bir şekilde tesis edilmiş veya amaçlanmış bir güven veya gizlilik ya da güvene dayalı
hukuk ilişkisi olmaksızın gönderildiğini ve bizden herhangi bir inceleme, ücretlendirme veya
karşılık beklentisi içinde olmadığınızı da kabul etmektesiniz.
Bu kullanım koşullarında açıkça belirtilenler haricinde, bu kullanım koşullarının hükümleri,
İstenmeyen Gönderiler ile İstenen Gönderilere eşit şekilde uygulanmaktadır. Bu doğrultuda da
biz, lisans alanlarımız, distribütörlerimiz, acentelerimiz, temsilcilerimiz ve diğer yetkili
kullanıcılarımız, tüm bu Gönderileri kişisel amaçları doğrultusunda kullanma ve ifşa etme
hakkına sahip olacaktır ve gerek sözleşme ile gerekse yasal yöntemlerle sahip olduğunuz
herhangi bir izin, temlik, devir, atama veya halefiyet hakkı çerçevesinde, siz ve/veya herhangi bir
üçüncü şahsa karşı, iletmiş olduğunuz bu tür bir Gönderi’nin tarafımızca kullanılması veya ifşa
edilmesinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değilizdir.
Yukarıda belirtilen hükümleri sınırlandırmaksızın, işbu belge ile tarafımıza (ve lisans
alanlarımıza, distribütörlerimize, acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili
kullanıcılarımıza), siz veya başka herhangi bir kişi veya kurumdan herhangi bir izin alma ya da
siz veya başka herhangi bir kişi veya kuruma ödeme yapma zorunluluğu olmaksızın, bu gibi
Gönderileri, haber, reklam, promosyon, pazarlama, tanıtım veya ticaret amaçları da dahil olmak
üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, günümüzde bilinen veya daha sonra keşfedilecek
olan tüm medya biçimleri ve kanallarında (Disney grubu siteleri, üçüncü şahısların web siteleri,
yayın ve kablolu yayın şebekelerimiz ve istasyonlarımız ve geniş bant ve kablosuz
platformlarımız, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, fiziksel medyalar ve sinema salonları da dahil
olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kısmen ya da tamamen kullanmak, çoğaltmak,
iletmek, bastırmak, yayınlamak, görüntülemek, sergilemek, dağıtmak, yeniden dağıtmak,
kopyalamak, barındırmak, saklamak, önbelleğe almak, arşivlemek, dizin haline getirmek,
sınıflandırmak, yorumlamak, yaymak, veri akışı yoluyla iletmek, düzenlemek, değiştirmek, tadil
etmek (herhangi bir Gönderi’den şarkı sözlerini ve bestelerini çıkartmak veya herhangi bir
Gönderi’deki şarkı sözleri ve bestelerini tarafımızca verilen söz ve bestelerle değiştirmek de
dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), uyarlamak, çevirmek, üzerinden türev
çalışmalar üretmek ve genele açık bir şekilde icra etmek veya bir başka şekilde kullanmak

amacıyla daimi, münhasır olmayan, gayri kabili rücu, tamamı ödenmiş, telif haksız, alt lisansı
verilebilen ve devredilebilen ve sahip olduğunuz ya da kontrol ettiğiniz tüm telif hakları, ticari
markalar, patentler, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet hakları çerçevesinde tüm dünyada geçerli
bir lisans vermektesiniz, ve bu lisans, tarafınıza herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ve ücret
ödenmeksizin kullanılabilecektir (“Gönderi Lisansı”).
Bir Gönderi’yi iletmek suretiyle, Gönderi’nin ve bu Gönderi’yi iletmenizin Davranış
Kuralları’na (aşağıda “DAVRANIŞ KURALLARI” başlıklı 8. Madde’de belirtilen) ve bu
kullanım koşullarının diğer gerekliliklerine uygun olduğunu ve başka herhangi bir kişiden veya
kurumdan izin alma veya kendisine ödeme yapma gereği olmaksızın, bu Gönderi’yi bu kullanım
şartlarında amaçlanan her şekilde (Gönderi Lisansı dahil) kullanma ve kullanmamız için bizi
yetkilendirme hakkına, ruhsatına, iznine ve muvafakatine sahip olduğunuzu beyan ve garanti
etmektesiniz. Bu kullanım koşulları (Gönderi Lisansı dahil), Gönderiler ile ilgili olarak
verdiğiniz veya vermekte olduğunuz geçmiş veya gelecekteki hiçbir hak, muvafakat, mutabakat,
temlik ve feragati sınırlandırmamaktadır.
Gönderdiğiniz herhangi bir Gönderi orijinal şarkı veya kayıt içeriyorsa, işbu belge ile ilgili genel
ve/veya güzel sanat hakları topluluğunun bir üyesi olduğunuzu ve bu Gönderilerde yer alan tüm
bestelerin (şarkı sözleri dahil) tarafımıza (ve lisans alanlarımıza, distribütörlerimize,
acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili kullanıcılarımıza) doğrudan bu topluluklarca
lisans verilebileceğini beyan etmektesiniz. Yukarıda hükümlere bakılmaksızın, bu tür bir
kurumun üyesi olsanız veya olmasanız da, işbu belge ile bize (ve lisans alanlarımıza,
distribütörlerimize, acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili kullanıcılarımıza) bu
Gönderilerde yer alan her bir besteyi (şarkı sözleri dahil) ve ses kaydını halka açık şekilde
yayınlamamız için daimi, münhasır olmayan, gayri kabili rücu, tamamı ödenmiş, telif haksız, alt
lisansı verilebilen ve devredilebilen dünya çapında geçerli bir lisans vermektesiniz.
Sitelerin herhangi birinde yer alan ve telif haklı çalışmalarımızın kullanılmasını (kısmen veya
tamamen) gerektiren özellikler veya etkinlikler aracılığıyla (oyunlar, çekilişler, yarışmalar,
promosyonlar ve Genel Forumlar da (aşağıda “GENEL FORUMLAR VE İLETİŞİM” başlıklı 7.
maddede tanımlandığı şekilde) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Gönderileri
istememiz durumunda, size telif haklı çalışmalarımızı kullanarak (kısmen veya tamamen) türev
niteliğinde bir çalışma oluşturmanız için münhasır olmayan bir lisans vermekteyiz; ancak bu
lisans, yaratmış olduğunuz çalışmadaki tüm haklarınızın tarafımıza (ve lisans alanlarımıza,
distribütörlerimize, acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili kullanıcılarımıza)
devredilmesi şartına bağlı olarak verilecektir. Bu haklar tarafımıza (ve lisans alanlarımıza,
distribütörlerimize, acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili kullanıcılarımıza)
devredilmezse, telif haklı çalışmalarımızı kullanarak (kısmen veya tamamen) eser yaratma
lisansınız geçersiz ve hükümsüz kabul edilecektir. Gönderileriniz tarafımızca kullanılsın ya da
kullanılmasın, bu hakların, muvafakatlerin, anlaşmaların ve devirlerin yukarıda belirtildiği
şekilde verildiğini kabul etmektesiniz.
İşbu belge ile bizi, bu kullanım şartlarında belirtilen hakların, muvafakatlerin, anlaşmaların,
devirlerin ve feragatlerin verilmesini teyit etmek amacıyla, uygun gördüğümüz her tür işlemi

yapma ve/veya belgeyi işleme koyma ve imzalama konusunda tam yetkiye sahip temsilciniz
olarak tayin etmektesiniz.
İletmiş olduğunuz hiçbir Gönderi’nin, sizinle bizim aramızda herhangi bir güven veya gizlilik ya
da güvene dayanan hukuk ilişkisinin tesis edildiğine dayanarak iletilmediğini kabul etmektesiniz.
Gönderilerde veya Gönderilere yönelik herhangi bir “manevi hak”, “tali hak” veya benzeri
haklar mevcut olduğu ve bu haklar münhasıran bize ait olmadığı sürece ve uygulanacak hukuk
çerçevesinde bu tür bir mutabakat yapabilecek yetkiye sahip olmanız durumunda, bize veya
lisans alanlarımıza, distribütörlerimize, acentelerimize, temsilcilerimize ve diğer yetkili
kullanıcılarımıza karşı bu hakları kullanmayacağınızı ve bu tür haklara sahip olabilecek
başkalarının da bu hakları kullanmaması konusunda mutabık kalmalarını sağlayacağınızı kabul
etmektesiniz.
Gönderi Lisansı’nın veya Gönderiler ile ilgili olarak gelecekte verebileceğiniz her tür hakkın,
muvafakatinin, mutabakatın, devrin ve feragatin kapsamını sınırlamaksızın, işbu şartları kabul
ederek tarafınızca tarafımıza gönderilen Gönderiler ile ilgili olarak önceden vermiş olduğunuz
bütün hakları, muvafakatleri, mutabakatları, devirleri ve feragatleri de teyit etmiş olmaktasınız.
4. MOBİL CİHAZINIZDAN BİR SİTEYE ERİŞİM
Mobil cihazınızdan bir Site’ye erişmek ve Site’den İçerik’in lisansını almak ve İçerik indirmek
için, (i) faturayı ödeyen kişinin iznini almış, (ii) WAP uyumlu bir mobil cihaza sahip olmanız,
(iii) telefon şirketinizden WAP özelliğini etkinleştirmeniz ve (iv) bir telefon şirketi müşterisi
olarak yeterli krediye sahip olmanız gerekmektedir.
MOBİL CİHAZINIZDAN BİR SİTE’YE ERİŞİM ÜCRETLERİ
Mobil cihazınızdan bir Site’ye erişimde bulunduğunuzda gerçekleşen tüm ücretler ve maliyetler,
mobil iletişim cihazınızın hesabından tahsil edilir. Yani ilgili meblağı telefon şirketiniz adımıza
tahsil eder ve sonra bize aktarır.
VERİ AKTARIM ÜCRETLERİ
Mobil cihazınızdan Sitelerin herhangi birine erişimde bulunduğunuzda telefon şirketinizin
standart mesajlaşma, veri ve diğer ücret ve tarifeleri uygulanacaktır. Hangi tarifelerin
kullanılabilir olduğunu ve bu tarifelerin maliyetlerini telefon şirketinizden öğrenmelisiniz.
Ayrıca tarafımızca sağlanan belirli hizmetleri (“Mobil Hizmetler”) mobil cihazınız aracılığıyla
indirmeniz, yüklemeniz veya kullanmanız da şebeke sağlayıcınız tarafından yasaklanmış veya
sınırlanmış olabilir ve Mobil Hizmetler’in tamamı, tüm telefon şirketlerinde veya cihazlarda
çalışmayabilir. Disney, yerel şebeke sağlayıcınıza atfedilebilecek nedenlerden ötürü Mobil
Hizmetlerin kullanımındaki hiçbir kısıtlama ve sınırlamadan yükümlü tutulamaz. Mobil
Hizmetlerin mobil cihazınızda kullanılabilip kullanılamayacağını ve, varsa, bu Mobil Hizmetleri
kullanmanıza yönelik ne tür kısıtlamaların mevcut olduğunu öğrenmek için telefon şirketinize
danışmalısınız.

İLAVE ÜCRETLER
Oyunlar gibi içerikleri, lisansını almanız ve indirmeniz için Siteler’de kullanımınıza sunabiliriz.
Bir Site’den belirli bir İçerik’i kullanmak ve indirmek için lisans satın aldığınızda, yukarıda
bahsedilen standart veri aktarım ücretlerine ek olarak başka ücretler de bu İçerik’e uygulanabilir
(“İlave Ücretler”). Her tür İlave Ücret, ilgili lisansı satın almadan önce Siteler’de size açıkça
belirtilecektir. İlave Ücretler, değişikliklere tabi olan katma değer vergisi (KDV) ve benzeri
tüketim vergileri dahil edilerek belirtilir.
Ayrıca bu İçerik’i kullanmadan önce ya da kullandıktan sonra, bir reklamı izlemeniz gereken
veya başka bir pazarlama yönteminin tarafınıza sunulacağı durumlarda, bazı İçerikleri, İlave
Ücret alınmadan veya düşük İlave Ücret ile sunabiliriz. Bu tür bir İçerik’e erişerek veya bu tür
bir İçerik’i indirerek ya da kullanarak, ilgili İçerik’i her kullanışınızda, bu tür bir reklamı
izlemeyi veya diğer pazarlama iletişimi yöntemlerine katılmayı kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Bu
reklamları veya diğer pazarlama iletişimi yöntemlerini artık almak istemiyorsanız, bu İçerik’i
kullanmayı durdurmalı ve mobil cihazınızdan silmelisiniz.
Bir İçerik’i çevrimiçi ortamda her kullanışınızda yukarıda belirtilen “Veri Aktarım Ücretleri”
maddesinde açıklanan şekilde, telefon şirketinizin normal ücretleri uygulanacak olup, bu İçerik’i
kullanmak için her çevrimiçi olmanız gerektiğinde sizi bilgilendireceğiz.
MOBİL İÇERİĞİN LİSANSININ ALINMASI
Siteler’de kullanıma sunulan herhangi bir mobil İçerik’in lisansının alınması için ekranda verilen
talimatları izleyin. İlgili bağlantı veya düğmeyi tıklayarak, görüntülenen fiyat (varsa) karşılığında
seçilen İçerik’in lisansını almak için bağlayıcı bir teklif yapmış olursunuz.
Bir kere tıkladıktan sonra, Siteler siparişinizi değiştirmenize izin vermediklerinden dolayı, ilgili
bağlantıyı veya düğmeyi tıklamadan önce doğru İçerik’i seçtiğinizden lütfen emin olun.
Disney teklifinizi kabul ederse, seçilen İçerik mobil cihazınızda kullanımınıza sunulacaktır.
Varsa ilgili İlave Ücretler ve Siteler’de görüntülenen veri aktarım ücretleri tarafınıza
uygulanacaktır. İçerik’in tarafınıza teslim edilmesinin ardından, İçerik’i mobil cihazınıza
kaydetmeniz gerekebilir. Kaydedilen İçerik’i, silininceye veya mobil cihazınızı değiştirinceye
veya elinizden çıkarıncaya kadar kullanabilirsiniz. İçerik’i mobil cihazınızdan sildikten sonra bu
İçerik yenilenmeyecektir.
İçerik’in bu kullanım şartlarında açıklandığı şekilde lisansının verildiğini ikrar ve kabul
etmenizin ardından, ilgili hizmetleri derhal size sunmayı taahhüt ederiz. Bu nedenle de, zorunlu
yerel yasalarca aksi açıkça ifade edilmediği sürece, lisans sözleşmesini iptal etmek için herhangi
bir “deneme” süresi olanağını kullanma hakkınız olmayacaktır.
Aksi yasalarca izin verilmedikçe, İçerik bir başkasıyla değiştirilemez veya ücreti iade edilemez.

5. HESAPLAR
Bir Sitede, belirli etkinliklere katılmanız veya ilave kazançları güvence altına almanız için sizden
bir hesap oluşturmanız istenebilir. Kayıt işlemlerinde belirtildiği şekilde, kendiniz hakkında
gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgileri (“Kayıt Verileri”) vermeyi, bu bilgileri korumayı ve
güncellemeyi kabul etmektesiniz. Kayıt işlemimizin bu tür bilgilerin verilmesini zorunlu kıldığı
durumlarda başka bir kişinin kullanıcı adını, şifresini veya diğer hesap bilgilerini ya da başka bir
kişinin adını, resmini, sesini, görüntüsünü ya da fotoğrafını kullanma veya bir veli veya vasi
hakkında yanlış bilgiler verme de dahil olmak üzere, herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit
edemezsiniz ya da kimliğiniz veya herhangi bir kişi veya kurumla aranızdaki ilişki konusunda
yanlış beyanda bulunamazsınız. Bir ebeveyniniz veya vasinizin, sizin vermiş olduğunuz cep
telefonu numarasını rasgele kontrol etmek de dahil olmak üzere verdiğiniz bilgilerin
doğruluğunu teyit etmek amacıyla çeşitli önlemler alabileceğimizi de ikrar ve kabul
etmektesiniz. Ayrıca kullanıcı adınızın, şifrenizin, diğer hesap bilgilerinizin herhangi bir şekilde
yetkisizce kullanımı veya Sitelerden herhangi biriyle ilgili olarak haberdar olduğunuz başka
herhangi bir güvenlik ihlali durumunda, 18. Madde’de belirtilen adresten ulaşarak bizi hemen
haberdar etmelisiniz. Ayrıca, her bir oturumun sonunda oturum kapatmayı da kabul etmektesiniz.
Herhangi bir kişiyi veya kurumu taklit etmeniz, kimliğinizi yanlış beyan etmeniz veya bu
kullanım şartlarına ya da belirli bir hizmetle ilgili özel şartlara uymamanız, telif haklarını ihlal
etmeniz veya bir başka sebepten ötürü, Siteleri veya Sitelerin herhangi bir bölümünü
kullanmanızı engelleyebiliriz ve hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebiliriz.

6. DISNEY PUANLARI PLANI
Herhangi bir zamanda, Siteler’de geçirdiğiniz zaman, indirdiğiniz içerik veya katıldığınız
etkinlikler için puanlar kazanabileceğiniz bir plan (“Puan Planı”) sunabiliriz. Bu puanlar, Puan
Planı çerçevesinde sunmuş olduğumuz İçerik ile değiştirilebilir.
Puan Planı kullanıma sunulduğunda ayrıntıları ve nasıl puan kazanabileceğinize dair bilgiler,
ilgili Siteler’de yayınlanacaktır. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak ve tarafınıza bir
bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak, Puan Planı’nın şartlarını değiştirme veya Puan
Planı’nı kaldırma hakkını saklı tutmaktayız.
7.GENEL FORUMLAR VE İLETİŞİM
“Genel Forum”, Site kullanıcıları veya ziyaretçilerinin Site’nin bir veya birden fazla sayıdaki
kullanıcısı ya da ziyaretçisinin görüntülemesi için Gönderileri dağıtmasına olanak tanıyan, bir
sohbet alanı, mesaj panosu, anlık mesajlaşma, mobil mesajlaşma, sosyal topluluk ortamı, profil
sayfası, görüşme sayfası, blog, e-posta fonksiyonu (elektronik tebrik kartları ve ‘arkadaşına
gönder’ e-postaları da dahil) alanlarını içeren bir alan, site veya özellik anlamına gelmektedir.

Genel Forumların ve bu forumlarda sunulan özelliklerin, genelde herkese açık olduğunu ve özel
iletişim için kullanılmadığını kabul etmektesiniz. Bir Genel Forum aracılığıyla kişisel
bilgilerinizi çevrimiçi yayınladığınızda, bu bilgilerin tanımadığınız kişilerce toplanabileceğini ve
kullanılabileceğini lütfen aklınızdan çıkarmayın. Bu ortamların herhangi biri aracılığıyla bilgileri
ifşa etmeyi tercih ettiğiniz herhangi bir bilginin güvenliğini veya gizliliğini garanti edemeyiz; bu
bilgileri ifşa etme riski size aittir. Bir Genel Forum’da kendinizin veya bir başkasının kişisel
bilgilerini (örn. telefon numarası, e-posta veya ev adresi) açıklamamanızı öneririz. Aşağıda 17.
Madde’de Gizlilik Politikamızın ayrıntıları bulunmaktadır (örn. bir Genel Forum’a katılmak için
kayıt sırasında verilen kişisel bilgiler).
Sitelerin herhangi birinde veya herhangi biri aracılığıyla Dağıttığınız, herhangi bir Genel
Forum’da sizin kullanıcı adınızla veya tarafınızca gerçekleştirilen bir başka yöntemle gönderilen
ve/veya yayınlanan Gönderiler’den ve bunların gönderilmesi ve yayınlanmasının sonuçlarından
şimdi ve daha sonra sadece siz sorumlusunuzdur.
Herhangi bir Genel Forum’da yayınlanan herhangi bir Gönderi’nin kullanılmasının riskinin
sadece size ait olduğunu kabul etmektesiniz. Örneğin, herhangi bir Genel Forum’da kullanıcılar
tarafından yayınlanmış veya gönderilmiş görüşler, öneriler veya tavsiyeler için sorumlu
olmadığımız gibi, bunları da onaylamamaktayız ve bunlarla alakalı hiçbir yükümlülüğü özellikle
kabul etmemekteyiz.
Böyle yapmamızı gerektirecek bir yükümlülüğümüz veya herhangi bir Genel Forum’u izleme
gibi bir görevimiz olmamasına rağmen, Gönderinizin Davranış Kuralları’na aykırı olması da
dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve
mutlak kendi inisiyatifimiz çerçevesinde herhangi bir sebeple, herhangi bir zamanda
Gönderilerinizi eleme, yayınlamayı reddetme, silme veya düzenleme hakkını saklı tutmaktayız.
Gönderileri elemeyi kararlaştırırsak, inceleme sürecine zaman tanımak amacıyla Genel Forum’da
bu tür içeriklerin yayınlanmasında gecikmeler gerçekleşebilir. Telif hakkı da dahil olmak ancak
bununla sınırlı olmamak üzere, Gönderileriniz hakkında sorularımız varsa, örneğin telif hakkına
veya materyali yayınlamak için bir başka şekilde elde edilmiş izne sahip olduğunuzu doğrulamak
da dahil, her tür ilave bilgi için sizinle irtibat kurabiliriz.
Bir Genel Forum’a katılırken, insanların söyledikleri kişiler olduklarını, bildiğini söyledikleri
başka insanları bildiklerini veya ilişkili olduğunu söylediği kişilerle ilişkili olduklarını asla
varsaymayın. Bir Genel Forum’dan elde edilen bilgilere güvenilemez ve herhangi bir yatırım
kararının alınması da dahil olmak üzere, kısmen ya da tamamen teyit edemeyeceğiniz bilgilere
dayanarak herhangi bir işlemde bulunmak iyi bir fikir değildir. Bir Genel Forum’da yer alan
herhangi bir Gönderi’nin doğruluğundan sorumlu olamayız ve bu bilgiler veya içerik esas
alınarak yapılan herhangi bir alım-satım işlemi, yatırım veya başka herhangi bir karardan
sorumlu değilizdir.
Genel Forumlara erişme ve bu forumlarda dolaşma ve/veya bir Genel Forum’a Gönderiler
gönderme ve/veya yayınlama yetkinliğiniz, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle sadece
kendi inisiyatifimiz çerçevesinde gözden geçirebileceğimiz belirli yaş sınırlarına ve/veya ilgili

prosedürlere veya şart ve koşullara tabi olabilir. Bu gibi, her tür yaş sınırları, prosedürler ve şart
ve koşullar, gerekli her durumda Genel Forum’da yayınlanacaktır.
8. DAVRANIŞ KURALLARI
Sitelerde Aşağıdaki Davranış Kuralları uygulanacaktır. Siteleri kullanmak suretiyle, aşağıdaki
özelliklere sahip herhangi bir Gönderi’yi dağıtmayacağınızı kabul etmektesiniz:
1. (a) bir başka kişiyi lekeleyen, kötüleyen, aşağılayan, tehdit eden veya mahremiyet
hakkını ihlal eden; (b) bağnaz, nefret uyandırıcı veya ırkçı ya da bir başka şekilde
saldırgan; (c) şiddet içerikli, kaba, müstehcen, pornografik veya cinsellik
içeren; veya (d) herhangi bir kişiye veya kuruma başka bir şekilde zarar veren;
2. çocuk pornografisi, cinsel taciz, sahtekarlık, müstehcen materyal veya çalıntı
malzemelerin ticareti, uyuşturucu ticareti ve/veya uyuşturucu kullanımı, taciz,
hırsızlık veya herhangi bir suç faaliyetinde bulunma tertibi niteliğinde veya böyle
bir eyleme katılma teşebbüsü şeklinde olan bir Gönderi de dahil olmak üzere,
yasalara aykırı olan veya yasalara aykırı bir faaliyeti veya yasalara aykırı
faaliyetlerin görüşülmesini teşvik eden veya destekleyen;
3. (a) telif hakkı, ticari marka, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ya da
sözleşme haklarını ihlal eden; (b) mahremiyet (özellikle bir başka kişinin sarih izni
olmaksızın herhangi bir türden kişisel bilgisini dağıtamazsınız) veya aleniyet
haklarını ihlal eden; veya (c) her tür gizlilik yükümlülüğü de dahil olmak üzere bir
üçüncü şahsın herhangi bir hakkını ihlal veya tecavüz eden;
4. ticari nitelikli veya ticaretle ilgili olan veya herhangi bir ürünü, hizmeti veya bir
başka şeyi satmak için reklam veya teklif şeklinde olan (kar amacı gütsün ya da
gütmesin) veya başkalarını azmettiren (katkı payı ya da bağış talep edenler dahil);
5. virüs veya başka bir zararlı bileşen içeren veya Siteler ya da bağlantılı herhangi bir
ağı tahrip eden, bozan veya zarar veren veya herhangi bir kişi veya kurumun Siteleri
kullanmasına veya Sitelerden faydalanmasına bir başka şekilde mani olan;
6. terimlerin Internet’te sıkça kullanıldığı ve anlaşıldığı anlamlarıyla “hakaret
mesajları”, “istenmeyen mesajlar”, “çok fazla sayıda mesaj gönderme”, “tarama” ve
“acındırıcı mesaj gönderme” de dahil olmak üzere antisosyal, bozucu veya yıkıcı
nitelikte olan; veya
7. İlgili Genel Forum konusu veya temasıyla genel olarak ilgisi bulunmayan.
Siteleri kullanırken çok çeşitli kaynaklardan gelen Gönderilere maruz kalabileceğinizi ve bu tür
Gönderilerden veya Gönderilerin doğruluğundan, yararlılığından, güvenliğinden veya fikri
mülkiyet haklarından sorumlu olmadığımızı ikrar ve kabul etmektesiniz.
Diğer kullanıcıların yukarıda belirtilen Davranış Kuralları’na veya bu kullanım şartlarının diğer
hükümlerine uygun hareket ettiklerine veya edeceklerine dair güvence veremeyiz veya
verememekteyiz ve etmeyeceklerini garanti edemeyiz ve yanlış, saldırgan, yakışıksız veya bir
başka şekilde uygunsuz olan Gönderilere maruz kalabilirsiniz. Siz ya da biz söz konusu

olduğunda, bu tür uyumsuzluklardan kaynaklanan her tür zarar veya ziyan riskini siz
üstlenmektesiniz.
9. İŞBİRLİĞİ; GÖNDERİLERİN KALDIRILMASI
Bu kullanım şartları veya kanunlar çerçevesinde sahip olduğumuz diğer haklarımızın herhangi
birine halel getirmeksizin, (a) bu kullanım şartlarını (Davranış Kuralları dahil) ihlal eden her tür
Gönderiyi yayınlamayı veya iletmeyi reddetme veya Sitelerin herhangi birinden kaldırma ve (b)
ilgili yasalar çerçevesinde yapabildiğimiz ölçüde herhangi bir kullanıcıyı üçüncü şahıslara
bildirme ve/veya üçüncü şahıslara her tür Gönderi’yi veya kişisel tanımlanabilir bilgileri
açıklamayı, bu bildirim veya açıklamanın (i) bir mahkeme hükmü veya celbine uygun hareket
etmek de dahil olmak üzere yasalara uygunluğu sağlayacağı veya (ii) bu kullanım koşullarını
(Davranış Kuralları dahil) ve/veya yarışmalarımızı, çekilişlerimizi, promosyonlarımızı ve oyun
kurallarımızı uygulamayı ve/veya Siteler de dahil olmak üzere, herhangi bir kişi veya mülkün
emniyeti veya güvenliğini korumamızı kolaylaştıracağı düşüncesinde olduğumuz durumlarda bu
hakkımızı saklı tutmaktayız ancak bunlara yönelik herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğu
da kabul etmemekteyiz. Ayrıca herhangi bir sebep olsun ya da olmasın, Gönderileri herhangi bir
zamanda kaldırma haklarının tümünü de saklı tutmaktayız.
Bir Gönderi’nin, bu kullanım koşullarına (Davranış Kuralları dahil) uymadığı
düşüncesindeyseniz, Sitelerde belirtilen süreci izleyerek Gönderi’yi tarafımıza bildirebilirsiniz.
Bu tür bir raporu aldıktan sonra, mutlak inisiyatifimiz çerçevesinde uygun gördüğümüz
önlemleri alabiliriz (ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur).

10. YASAL UYARI
SİTELERDEKİ BİLGİLER, İÇERİK VE MATERYALLER, “OLDUĞU GİBİ”
TEDARİK EDİLMİŞ OLUP, BU BİLGİLER, İÇERİK VE MATERYALLERLE İLGİLİ
HERHANGİ BİR VEKALET VE GARANTİ VERMEMEKTEYİZ. ÖZELLİKLE
SİTELERDEKİ BİLGİLERDE, İÇERİKTE VE MATERYALLERDE (GÖNDERİLER
DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) YER ALAN
İŞLEVLERİN DOĞRU, EKSİKSİZ VEYA GÜNCEL OLACAĞINI YA DA KESİNTİSİZ
VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA BU
BİLGİLERİ, İÇERİĞİ VE MATERYALLERİ SUNAN SİTELERİN VEYA
SUNUCULARIN VEYA HERHANGİ BİR YAZILIMIN YA DA BİR BAŞKA CİHAZIN
VİRÜS YA DA ZARARLI BİR BAŞKA BİLEŞEN İÇERMEYECEĞİNİ GARANTİ
ETMEMEKTEYİZ. AYRICA GEREKLİ TÜM SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME
MALİYETLERİNİN TAMAMINI ÜSTLENECEĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ.
GÖNDERİLER DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK
ÜZERE, SİTELERDE YER ALAN VEYA SUNULAN, KULLANIMA SUNULAN VEYA
SİTELERLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİLİ OLAN HERHANGİ BİR BİLGİ,
İÇERİK, MATERYAL, ÜRÜN VEYA HİZMETİN KULLANIMI YA DA
KULLANIMININ SONUÇLARIYLA VEYA SİTELERDEN BAĞLANTI YAPILAN
HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİ VEYA HİZMETİYLE İLGİLİ OLARAK,

BUNLARIN DOĞRULUKLARI, DÜZGÜNLÜKLERİ, EKSİKSİZLİKLERİ,
GÜVENİLİRLİKLERİ, GÜVENLİKLERİ VEYA BİR BAŞKA HUSUSLA İLGİLİ
HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA VEKALET VERMEMEKTEYİZ. UYGULANACAK
HUKUK, DOLAYLI GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA İZİN
VERMEYEBİLİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNAİ HÜKÜMLER SİZE
UYGULANMAYABİLİR. ANCAK BUNUN, BİR TÜKETİCİ OLARAK SAHİP
OLDUĞUNUZ YASAL HAKLARI ETKİLEMEDİĞİNİ LÜTFEN UNUTMAYIN.
Siteler, diğer sitelere (“Üçüncü Şahıs Siteleri”) bağlantıların yanı sıra, üçüncü şahıslardan
kaynaklanan makalelere, reklamlara, fotoğraflara, metinlere, grafiklere, resimlere, tasarımlara,
müzik eserlerine, seslere, bilgilere, uygulamalara, yazılımlara ve diğer içeriklere veya öğelere
(“Üçüncü Şahıs İçeriği”) bağlantılar içerebilir (veya bir Site’den bunlara gönderilebilirsiniz).
Üçüncü Şahıs Sitelerinde veya Üçüncü Şahıs İçeriğinde bulunan bilgilerin, içeriğin veya
materyallerin doğruluğu, eksiksizliği, uygunluğu veya mevcudiyeti konusunda açıkça hiçbir
sorumluluk üstlenmemekteyiz. Site’den veya Site’ye bağlantı yapılan bir Üçüncü Şahıs
Sitesi’nden satın aldığınız herhangi bir ürün veya hizmetten veya Sitelerimizde yer alan üçüncü
şahıs bilgilerinden, içeriğinden veya materyallerinden (Genel Forumlar’daki Gönderiler de dahil
olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) memnun kalmanızı garanti edemeyiz. Herhangi bir
Üçüncü Şahıs Sitesi’nde veya Üçüncü Şahıs İçeriği’nde yer alan ticari mallardan herhangi birini
onaylamadığımız gibi, buralardaki bilgilerin, içeriğin veya materyallerin herhangi birinin
doğruluğunu, eksiksizliğini veya güvenilirliliğini teyit etmek için de herhangi bir önlem
almamaktayız. SONUÇ OLARAK, DİZİNLERİMİZİN HERHANGİ BİRİNDE LİSTELENEN
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTELERİYLE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR SİTEYLE YA DA
HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİYLE İLGİLİ HİÇBİR VEKALET VEYA
GARANTİ VERMEMEKTEYİZ VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SİTESİNDE VEYA
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİNDE YER ALAN MATERYALLERİN İÇERİĞİ,
KULLANILABİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, İLGİSİ, TELİF HAKKINA UYUMLULUĞU,
YASALLIĞI VEYA TOPLUMA UYGUNLUĞUNDAN SORUMLLU TUTULAMAYIZ VE
HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA VERMENİZ GEREKEBİLECEK HERHANGİ BİR
BİLGİNİN, İÇERİĞİN VEYA MATERYALİN (KREDİ KARTI VE DİĞER KİŞİSEL
BİLGİLER DE DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE)
GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ DE HERHANGİ BİR VEKALET VEYA GARANTİ
VERMEMEKTEYİZ. İşbu belge ile, Sitelerimizde, Üçüncü Şahıs Siteleri’nde veya herhangi bir
Üçüncü Şahıs İçeriği’nde yer alan bilgiler, içerik ve materyallerle (Gönderiler de dahil olmak
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve herhangi bir Üçüncü Şahıs Sitesi’ne vermiş olduğunuz
her tür bilgi, içerik ve materyalle (kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de dahil olmak ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) ilgili aleyhimize ileri sürülebilecek her tür kanuni talepten gayrı
kabili rücu feragat etmektesiniz. Bu üçüncü şahısların herhangi biriyle, her tür çevrimdışı veya
çevrimiçi işlemi yapmadan önce, gerekli veya uygun görebileceğiniz her tür araştırmayı
yapmanızı özellikle öneririz.
Ayrıca, sağlık veya tıpla ilgili konulara ilişkin herhangi bir İçerik’in de, profesyonel tıbbi
önerilerin yerine kullanılmamalıdır. Tıbbi bir durumla ilgili aklınıza gelebilecek her tür soru için
her zaman doktorunuzun tavsiyesini alın. Tıbbi bir acil durumunuz olduğunu düşünüyorsanız,
derhal doktorunuzu veya acil servisi arayın. Sitelerde yer alan herhangi bir bilgiye güvenerek
hareket etmenin riski tamamen size aittir.

11. HESABINIZIN/HESAPLARINIZIN SORUMLULUĞU
Kullanıcı adınızın, şifrenizin ve hesabınızın gizliliğinin korunmasının yanı sıra, hesabınız altında
gerçekleşen tüm faaliyetlerin sorumluluğu size aittir. Bizi, grup şirketlerimizi (1985 tarihli
Şirketler Kanunu çerçevesinde tanımlandığı şekilde) ve bizim ve grup şirketlerimizin lisans
verenlerini, lisans alanlarını, distribütörlerini, acentelerini, temsilcilerini ve diğer yetkili
kullanıcılarını ve yukarıda belirtilen kurumların her birinin ilgili bayilerini, distribütörlerini,
hizmet sağlayıcılarını ve tedarikçilerini ve yukarıda belirtilen kurumların hepsinin ilgili
görevlilerini, müdürlerini, sahiplerini, çalışanlarını, acentelerini, temsilcilerini ve devralanlarını
(hepsine birden “Tazmin Edilmiş Taraflar” denilecektir), bu kullanım koşullarının herhangi bir
ihlalinizden kaynaklanan her tür hak talebiyle veya Sitelerin ve/veya hesaplarınızın
kullanımından kaynaklanan hak talepleriyle bağlantılı olarak herhangi bir Tazmin Edilmiş
Taraf’ın maruz kaldığı her tür zarara, hasara, yükümlülüğe, hak talebine, cezaya, para cezasına,
masrafa ve maliyete karşı (mahkeme masrafları ve herhangi bir davayı ya da dava tehlikesini
soruşturma veya avukatlık masrafları ve her tür yasal ücretlerle diğer ücretler de dahil) tazmin
etmeyi, savunmayı ve zarar görmelerini engellemeyi kabul etmektesiniz. Herhangi bir kanuni
talebin savunmasında, bizimle işbirliği yapmak için elinizden gelen çabayı göstereceksiniz.
Masrafları bize ait olmak üzere, tarafınızca tazminata tabi olan her tür davanın münhasır
savunması ve kontrolünü üstlenme ve ayrı bir avukat görevlendirme hakkımızı saklı tutmaktayız.
12. YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ
İHMALİMİZDEN VEYA HİLELİ YANLIŞ BEYANIMIZDAN VEYA GERÇEKLERİ
GİZLEMEMİZDEN YA DA UYGULANACAK HUKUK TARAFINDAN HARİÇ
BIRAKILMAYACAK VEYA SINIRLANDIRILMAYACAK DİĞER HER TÜR
YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL
YARALANMALARA İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜ SINIRLAMAMAKTAYIZ.
UYGULANACAK HUKUĞA TABİ OLARAK, BİZ, GRUP ŞİRKETLERİMİZ, BİZİM VE
GRUP ŞİRKETLERİMİZİN LİSANS VERENLERİ VEYA LİSANS ALANLARI VE
BUNLARIN İLGİLİ BAYİLERİ, DİSTRİBÜTÖRLERİ, HİZMET SAĞLAYICILARI VEYA
TEDARİKÇİLERİ, SİTELERİ KULLANMANIZLA BAĞLANTILI OLARAK TEDARİK
EDİLEN HERHANGİ BİR YAZILIMI, UYGULAMAYI, CİHAZI VEYA BAŞKA
HERHANGİ BİR MALZEMEYİ KULLANMANIZLA BAĞLANTILI HASARLAR,
ZARARLAR, MASRAFLAR VEYA GİDERLER İÇİN VEYA (A) SİTELERİN VEYA
İÇERİĞİN KULLANILMASI YA DA KULLANILAMAMASININ VEYA (B) SİTELERİN
HERHANGİ BİR KULLANICISININ VEYA BAŞKA BİR KİŞİ VEYA KURUMUN
ÇEVRİMİÇİ VEYA ÇEVRİMDIŞI EYLEMLERİ VEYA DAVRANIŞLARININ DOĞRUDAN
VE MAKUL ÖLÇÜLERDE ÖNGÖRÜLEBİLİR SONUÇLARINDAN
KAYNAKLANMAYAN HER TÜR ZARAR İÇİN, BU TÜR HASARLARIN MEYDANA
GELME OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSAK BİLE, HİÇBİR
SORUMLULUĞU KABUL ETMEMEKTEYİZ.

SİTELERİ MOBİL HİZMETLER İÇİN KULLANDIĞINIZDA, MOBİL CİHAZINIZIN
SİPARİŞ ETTİĞİNİZ İÇERİKLE UYUMLU OLMADIĞI DURUMLAR DA DAHİL OLMAK
ÜZERE, SİTELERİN VEYA MOBİL HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KUSURUNDAN,
MOBİL CİHAZINIZIN HERHANGİ BİR BAĞLANTI KUSURUNDAN VEYA YANLIŞ
CİHAZ NUMARASI BELİRTTİĞİNİZ DURUMLARDAN DOLAYI HİÇBİR ŞEKİLDE
SORUMLU TUTULAMAYIZ.
HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, HERHANGİ BİR ZAMANDA VE HERHANGİ BİR SEBEP
BELİRTEREK YA DA BELİRTMEYEREK, SİTELERİ DEĞİŞTİREBİLİR VEYA SİTELER
ARACILIĞIYLA SUNULAN İÇERİĞİ VEYA ÖZELLİKLERİ VEYA HERHANGİ BİR
HİZMETİ SİLEBİLİRİZ.
BU MADDEDEKİ VE BU KULLANIM KOŞULLARININ BAŞKA HERHANGİ BİR
YERİNDEKİ SINIRLAMALAR, HARİÇ TUTULAN HUSUSLAR VE SORUMLULUK
REDLERİ, UYGULANACAK HUKUĞUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE
UYGULANACAKTIR.
13. MAKUL KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLAYLAR
Telefon şirketleri gibi üçüncü şahısların eylemleri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, makul ölçülerdeki kontrolümüz dışında gelişen herhangi bir sebepten kaynaklanması
halinde, bu kullanım şartları çerçevesindeki yükümlülüklerimizdeki herhangi bir gecikme veya
hatadan yükümlü veya sorumlu değiliz. Bu koşul, bir tüketici olarak sahip olduğunuz yasal
haklarınızı etkilemez.
14. GEÇERLİ HUKUK VE YARGILAMA YETKİSİ
Bu kullanım koşulları, İngiltere ve Galler yasalarına tabidir ve bu yasalarca yorumlanacak olup,
Londra, İngiltere mahkemeleri bu kullanım koşulları çerçevesindeki her tür dava veya hak
talebiyle ilgili münhasır yargılama yetkisine sahiptir ve işbu koşullar ile, bu mahkemelerin
münhasır yargılama yetkisini kabul etmektesiniz; ancak burada yer alan hiçbir hüküm, zorunlu
ve alakalı yasaların uygulanmasını ve icrasını engellemez. Siteler’deki bilgilerin, içeriğin ve
materyallerin (Gönderiler dahil) belirli herhangi bir konumda kullanıma uygun veya hazır
olduğuna dair herhangi bir garanti vermemekteyiz. Sitelere erişmeyi tercih ederseniz, bu erişimi
kendi inisiyatifinizle yapmaktasınız ve ilgili her tür yerel yasa da olmak üzere ilgili uygulanacak
tüm yasalara uygun hareket etmekten siz sorumlusunuz.
15. KULLANIM KOŞULLARININ EKLERİ
Bu kullanım şartlarının herhangi bir kısmını, herhangi bir zamanda, hem geçici hem de daimi
olarak, sadece kendi inisiyatifimiz çerçevesinde değiştirme, düzenleme, ekleme veya silme
hakkını saklı tutmaktayız. Bunu yaptığımız durumda, bize verdiğiniz en son e-posta adresine bir

e-posta göndererek ve/veya değişiklik ihbarını yayınlayarak, bu Siteler’deki değişiklik, tadilat,
ekleme veya silme konusunda sizi bilgilendireceğiz. Bu gibi her tür değişiklik, tadilat, ekleme
veya silme işlemi, tarafınıza bir elektronik ihtarı göndermemizi takip eden yedi (7) takvim günü
içinde veya bu bildirimin bu kullanım koşullarını kapsadığı Siteler’de yayınlanmasını takip eden
yedi (7) takvim günü içinde yürürlüğe girer. Daimi olan herhangi bir değişikliği kabul
etmezseniz, hesabınızı iptal edebilirsiniz.
Her zaman en güncel e-posta adresinizi bize iletmek için kişisel bilgilerinizin güncellenmesinden
sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın. Bize verdiğiniz en son e-posta adresi geçerli değilse veya
başka herhangi bir nedenden dolayı yukarıda açıklanan ihtar size gönderilemiyorsa, bu ihtarı
içeren e-postanın tarafımızdan gönderilmesi, bu ihtarda açıklanan değişikliklerin, tadilatların,
eklemelerin veya silme işlemlerinin geçerli bir şekilde bildirildiği anlamına gelecektir.
16. FESİH
Bu kullanım şartları, sizin veya bizim tarafımızdan feshedilinceye kadar yürürlükte kalır. Siteleri
kullanmayı sona erdirerek ve Sitelerden elde edilen tüm materyalleri ve ilgili belgeler ile,
bunların bu kullanım koşulları çerçevesinde veya bir başka şekilde yapılmış tüm kopyalarını ve
yüklemelerini imha ederek, bu kullanım koşullarını feshedebilirsiniz.
Bu kullanım koşullarını, bu kullanım koşullarının herhangi bir önemli şartını veya hükmünü ihlal
etmeniz veya bu şart veya hükme uygun hareket etmemeniz durumları da dahil olmak ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, mutlak kendi inisiyatifimiz çerçevesinde sizinle bağlantılı olarak
derhal feshedebiliriz (Sitelere ve her tür Disney Grubu sitesine erişmek dahil). Feshin vukuunda,
Siteleri kullanmayı durdurmalı ve Sitelerden elde edilen tüm malzemeleri ve bunların, bu
kullanım şartlarına uygun olarak ya da bir başka şekilde elde edilen tüm kopyalarını imha
etmelisiniz.
Telif haklarını sürekli olarak ihlal eden kullanıcıların hesaplarının, uygun koşullarda feshine
olanak tanıyan bir politikayı kabul etmiş ve uygulamış bulunmaktayız. Her tür sahtekarca,
suiistimal edici veya bir başka şekilde yasalara aykırı olan faaliyet de, sadece kendi inisiyatifimiz
doğrultusunda, hesabınızın feshedilmesinin nedeni olabilir ve bu durumdan dolayı ilgili kanun
uygulayıcı mercilere de ihbar edilebilirsiniz.
Nitelikleri gereğince, bu kullanım koşullarının feshinin ardından da yürürlükte kalmaya devam
etmesi gereken kullanım koşullarının hükümleri, bu tür bir feshi takiben de yürürlükte kalacaktır.
17. GİZLİLİK POLİTİKASI
Bir Site, özellikler veya etkinlikler yoluyla örn. yarışmalar veya Genel Forumlar gibi, sizden
Gönderi isteyebilir. Herhangi bir Gönderi’nin bir parçası olarak, sizden kişisel olarak
tanımlanabilir bilgiler talep edersek ve siz de bu bilgileri gönderirseniz (yukarıda 7. Madde’de
açıklandığı şekilde kişisel bilgilerinizi herkese açık biçimde yayınlamayı tercih ettiğiniz Genel

Forumlar hariç) genel olarak Gizlilik Politikamız ya da bilgilerin toplandığı Site’de belirtilen
Gizlilik Politikası uygulanacaktır.
Siteleri kullandığınızda tarafımıza iletmiş olduğunuz herhangi bir kişisel bilgiyi nasıl
topladığımız ve sakladığımızla ilgili diğer bilgiler için lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

18. GENEL HÜKÜMLER
Bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmü yasalara aykırı, hükümsüz veya herhangi bir
sebepten ötürü icra edilemez hale gelirse, bu hüküm, bu kullanım koşullarından ayrı olarak kabul
edilir ve diğer hükümlerden hiçbirinin geçerliliğini ve icra edilebilirliliğini etkilemez. Bu
kullanım koşullarını ihlal ederseniz ve size karşı herhangi bir eylemde bulunmazsak, bu durum
bu ihlalle ilgili haklarımızdan vazgeçtiğimiz şeklinde yorumlanamaz ve bu kullanım koşullarını
ihlal ettiğiniz başka herhangi bir durumda da haklarımızı ve kanuni telafi haklarımızı kullanma
hakkına sahip olmaya devam edeceğiz.
Aksi açıkça belirtilen durumlar haricinde, bu kullanım şartlarının ilgili herhangi bir kanun
çerçevesinde, bu şartların tarafı olmayan herhangi bir kişinin lehine uygulanması
amaçlanmamıştır ve böyle bir kişi tarafından da uygulanamaz; ancak grup şirketlerimizden
herhangi biri, bu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünü, bu koşulların bir tarafıymış gibi
uygulayabilir.
Bu kullanım koşullarına, herhangi bir zamanda, tarafınızca
https://stagingregistration.disneyinternational.com/terms.htm?p=3887&fullScreen=true
konumunda erişilebilir.
Herhangi bir sorunuz varsa, aşağıdaki adresten bize ulaşabilirsiniz:
Legal Department
Disney Interactive Media Group
3 Queen Caroline Street
London W6 9PE
İngiltere

