
WEB SİTESİ KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI 

 

“Plomari İçki Fabrikası İsidoros Arvanitis S.A.” şirketi ve bağlantılı şirketleri 

tarafından www.theworldofouzo.gr adresinde ("Web Sitesi") işletilen web sitesinin tarafınızca 

herhangi bir kullanımı, işbu Hüküm ve Koşulların kabulüne bağlıdır ve buna Kişisel 

Verilerin Korunması ve Çerezlerin Kullanımı Beyanı da dahildir (birlikte "Hüküm ve 

Koşullar" olarak anılacaktır). 

Bu Hüküm ve Koşulları önceden bildirmeksizin ve kendi takdirimize bağlı olarak 

periyodik olarak değiştirme hakkımız saklıdır. Yayım tarihinden itibaren geçerli olacak 

herhangi bir güncelleme için zaman zaman bu sayfayı ziyaret etmek sizin 

sorumluluğunuzdadır. 

Bu Web Sitesinin tarafınızca kullanımı, Hüküm ve Koşulların kabul edildiğini 

gösterir. Web Sitesinin herhangi bir bölümünü, özelliğini veya içeriğini istediğimiz zaman 

değiştirme, tadil etme, askıya alma veya durdurma hakkımızı saklı tutarız. Ayrıca, belirli 

özellikler için sınırlar koyabilir veya herhangi bir bildirim yapmaksızın veya sorumluluk 

almadan Web Sitesine erişiminizi kısmen veya tamamen kısıtlayabiliriz. 

Web Sitesi, yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede ve Web Sitesine eriştiğiniz ülkede alkol 

satın almak için yasal yaştaysanız kullanımınıza yöneliktir. Bu kategoriye ait değilseniz, 

yaşadığınız veya erişim ülkenizde geçerli olan yasaları veya düzenlemeleri ihlal ediyor 

olabilirsiniz, bu nedenle bu Web Sitesini derhal terk etmelisiniz. 

Filtre yazılımını kullanarak veya bilgisayar ayarlarınızı (örn. tarayıcı veya işletim 

sistemi) uygun şekilde değiştirerek bu Web Sitesine erişimi kısıtlayabilirsiniz. 

BU HÜKÜM VE KOŞULLARI TAM OLARAK KABUL ETMİYORSANIZ, WEB SİTESİNDEN 

AYRILMANIZI RİCA EDERİZ. 

 

1. Haklar 

Web Sitesinin materyali ve içeriği, bunlarla sınırlı olmamak üzere, metin, resimler, web 

siteleri, ses, yazılım, arayüz kodu ve Web sitesinin yapısı da dahil olmak üzere tüm hakları, 

ayrıca videolar ve özel olarak görünüşleri ve hisleri, tasarımları ve çevirileri bizim 

mülkümüzdür veya izinli olarak bizim tarafımızdan kullanılır. Bu materyalin ve / veya 

içeriğinin kullanımına sadece bu Hüküm ve Koşullarda belirtildiği şekilde izin verildiğine 

mutabık kalınmıştır. 

 

2. Fikri Mülkiyet 

Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde görünen veya bulunan tüm ticari markaların, hizmet 

markalarının, tasarım markalarının, patentlerin, telif haklarının, veritabanı haklarının ve 

diğer telif haklarının (birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) orijinal ve / veya yetkili 

kullanıcıları bizleriz. Bu Hüküm ve Koşullar'da belirtilen durumlar haricinde, bu Web Sitesini 

kullanımınız, Web Sitesi üzerinden erişebileceğiniz herhangi bir Fikri Mülkiyet için herhangi 

bir hak, unvan, ilgi alanı veya lisans hakkı vermez. Bu Hüküm ve Koşulların hükümleri 

dışında, Fikri Mülkiyetin herhangi bir şekilde kullanılması veya çoğaltılması yasaktır. 

 

 

https://www.theworldofouzo.gr/


3. Kullanım Kısıtlamaları 

Yasalar tarafından veya yazılı olarak bizim tarafımızdan ya da yetkili hak sahibi 

tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında, bu Web Sitesinde bulunan materyal veya 

içeriği tamamen veya kısmen çoğaltmanız, iletmeniz, kullanma izni vermeniz, satmanız, 

kamuya açık işletmeniz, dağıtmanız, uyarlamanız, tercüme etmeniz, değiştirmeniz, 

"paketlemeniz", birleştirmeniz, herhangi bir kişiyle paylaşmanız veya başka bir şekilde arz 

etmeniz veya türev çalışmalar yaratmanız veya bunları ticari amaçlarla kullanmanız yasaktır. 

 

4. Kamuya Açık Forumların Kullanım Koşulları ve Kabul Edilebilir Kullanım 

Politikası 

Web Sitesi, metin, resim, illüstrasyon, kayıt ve video kayıtları ("Yayınlar") dahil olmak 

üzere bilgi yayınlama, iletme veya göndermenize izin verilen tartışma grupları, haber 

değişim grupları, bülten panoları, sohbet odaları, bloglar ve Bağlantılı Web Sitelerinden 

Bağlantılı İçerik, İnternet Siteleri (Interfacing Sites) gibi diğer sosyal ağ öğelerini içeren 

etkileşimli hizmetler içerebilir. 

Kamuya Açık Mesajları aktif olarak takip ediyor olabiliriz. Benzer şekilde, Kamuya Açık 

Forum Yayınları üzerinde editoryal kontrol uygulayabiliriz. Kamuya Açık Forumların 

içeriğine yanlış, hileli veya yanıltıcı veya rahatsız edici veya şüpheli bulabileceğiniz bir 

içerikle karşılaşabilirsiniz. Kamuya Açık Forumları kullanımınız sizin sorumluluğunuzdadır. 

Kamuya Açık Forumları izlemek zorunda kalmadan, tamamen kendi takdirimize bağlı 

olarak, işbu Kuralların kötüye kullanılması olarak düşündüğümüz Gönderileri yayından 

kaldıma veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bu tür bir kötüye kullanım veya suistimalin 

meydana geldiğini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak düşündüğümüz halinde, bu 

hizmetleri veya Web sitesini kullanımınızı sınırlayabilir, askıya alabilir veya durdurabiliriz. 

Aşağıdakiler, Web Sitesinin yanlış veya suistimal edici kullanımına örnektir: 

• Web Sitesinin uygunsuz, yasa dışı veya ahlaksız amaçlarla kullanılması, 

• Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan herhangi bir rahatsızlığa neden olması 

veya Web Sitesinin çalışmasını tehlikeye sokması veya engellemesi, 

• Web Sitesinin herhangi bir küçük düşürücü, saldırgan veya müstehcen materyal 

oluşturmak, barındırmak veya iletmek (kamuoyu aracılığıyla veya başka bir şekilde) 

için kullanmak veya ırk, din, inançlar veya cinsiyetle ilgili olarak üçüncü şahısları 

rahatsız edebilecek faaliyetlerde bulunmak, 

• Web Sitesinin, reşit olmayanlara herhangi bir şekilde zarar vermek veya zarar 

vermeye teşebbüs için kullanılması, 

• Web Sitesinin mülkiyete bedensel zarar veya tahribatı tehdit eden veya teşvik eden 

veya ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya medeni sorumluluk teşkil eden herhangi 

bir materyal oluşturmak, barındırmak veya iletmek için kullanılması, 

• Web Sitesinin, üçüncü şahısların telif hakkını, ticari markalarını, patentlerini, ticari 

sırlarını, gizliliğini, reklam veya diğer telif hakkı veya mülkiyet haklarını ihlal eden 

materyal oluşturmak, barındırmak veya iletmek için kullanılması. 

• Web sitesinin, davetsiz reklam malzemeleri oluşturmak, barındırmak veya diğer 

kullanıcılara yayınlamak için kullanılması, 

• Web Sitesinin üçüncü şahısları taciz eden materyal oluşturmak, barındırmak veya 

iletmek için kullanılması, 

• Web Sitesi'nin ürün, ürün satışı veya satın alınması veya zincir mektup veya piramit 

şemaları ve benzerlerinin gönderilmesi için yanlış, yanıltıcı, aldatıcı veya hileli 

tekliflerde bulunmak için kullanılması, 



• dolandırıcılık veya yanıltıcı bir girişimde bulunma amacıyla yazarların adları, yayın 

tarihleri veya takas ofislerinin adları da dahil olmak üzere ağ üstbilgisi veya telif 

hakkı bilgilerinin eklenmesi, kaldırılması veya değiştirilmesi, 

• Web Sitesinin üçüncü taraf hesaplarına erişmek veya bunlara erişmeye çalışmak veya 

bizim veya üçüncü taraf güvenlik önlemlerini, bilgisayar yazılımlarını, donanım 

cihazlarını, elektronik iletişim sistemlerini veya telekomünikasyon sistemlerini ihlal 

etmek veya ihlal etmeye çalışmak için kullanılması, 

• Web Sitesinin, üçüncü tarafların kişisel verilerini bilgisi veya rızası olmadan 

toplamak veya toplamaya teşebbüs etmek veya kullanıcı katalogları veya diğer 

verileri elde etmek amacıyla ekranlardan veya veritabanlarından veya başka bir 

etkinlikten veri elde etmek için kullanılması, 

• Web Sitesinin, flooding ve hacker saldırıları dahil olmak üzere, diğer kişilerin veya 

sistemlerin hizmetleri veya İnternet'i genel olarak kullanma yeteneğini olumsuz 

yönde etkileyen herhangi bir etkinlik için kullanılması, 

• önceden iznimiz olmadan tarafımızca sağlanan Fikri Mülkiyet malzemelerinin 

yeniden satışı veya yeniden dağıtımı veya herhangi bir kişi veya kuruluş adının sahte 

olarak kullanılması veya kullanma yetkiniz olmayan sahte bir adın kullanılması, 

• Küçükler tarafından alkol tüketimini veya alkollü araç kullanımını veya aşırı alkollü 

içecek tüketimini teşvik etmek, tolere etmek veya güzelleştirmek, 

• kendiniz veya başkaları hakkındaki kişisel bilgilerin açıklanması (ör. telefon 

numarası, adres veya kişinin kimliğinin veya iletişim bilgilerinin türetilebileceği 

diğer bilgiler) ve 

• İlgili Web Siteleriyle ilişkili kullanım şartlarının ihlali. 

 

Yukarıdakiler, Web Sitesi veya Kamuya Açık Forumların kabul edilemez kullanımlarının 

hiçbir şekilde tamamı değil, bir göstergesidir ve Web Sitesinin veya Genel Forumların 

kullanımının kısıtlanmasına, kesintiye veya sonlandırılmasına yol açabilir. İnternet'in küresel 

doğası göz önüne alındığında, kullanıcılar şu anda çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir 

içerikle ilgili tüm ulusal kurallara uyacaklarını kabul etmektedir. Kullanıcılar ayrıca, herhangi 

bir ülkeden veri aktarımı ile ilgili geçerli kurallara uyacaklarını kabul ederler. 

Yaptığınız gönderiler özel veya gizli olarak kabul edilmeyecektir. Gönderilerde kendiniz 

veya diğer herhangi bir gerçek kişi hakkında kimliğinizi tanımlanabilir kılan kişisel bilgi 

eklememelisiniz. Bu tür bilgileri içeren Yazıları kaldırma yükümlülüğümüz olmamakla 

beraber, kaldırma hakkını saklı tutarız. Kamuya Açık Forumlarda yayınlanan kişisel bilgiler 

de dahil olmak üzere, bilgilerin veya verilerin kullanımından veya suistimal edici 

kullanımından sorumlu değiliz. 

Gönderdilerinizin kendi orijinal metinleriniz olduğunu, başkalarının telif hakkını ihlal 

etmediklerini, müstehcen, kaba, saldırgan, kötü niyetli, önyargılı, hakaret edici veya yasadışı 

olmadığını, hiçbir üçüncü tarafın bunlar üzerinde haklarının olmadığını ve bize ücretsiz, 

sınırsız, dünya standartlarında, sürekli, değiştirilemez, münhasır olmayan ve tamamen 

devredilebilir temlik ve alt kiralama hakları verdiğinizi ve bunun yanı sıra kullanma, 

kopyalama, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, tercüme etme, türev eserlerin oluşturulması, bu 

gönderilerin (kısmen veya tamamen) dağıtılması, icra edilmesi ve gösterilmesi ve / veya 

daha önceden bilinen veya yayıncılık, tanıtım, ticari ve ticari olmayan veya diğer amaçlar için 

daha sonra geliştirilecek olan herhangi bir form, araç veya teknolojiyle diğer eserlere dahil 

edilmesi için izin verdiğinizi beyan ve garanti edersiniz. 

Gönderilerinizin bakımından sorumlu değiliz ve bunları istediğiniz zaman silebilir veya 

imha edebiliriz. 



KULLANICILAR TARAFINDAN KAMUYA AÇIK FORUMLARDA YAYINLANAN 

İÇERİK, BİLGİ VE MATERYALLER TARAFIMIZCA ONAYLANMAMIŞTIR. DİĞER 

KULLANICILAR VEYA KAMUYA AÇIK FORUMLAR ARACILIĞIYLA SAĞLANAN 

BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU DEĞERLENDİRMEK VE ONAYLAMAK SİZİN 

SORUMLULUĞUNUZDADIR. 

Kamuya Açık Forumlarda ifade edilen görüşler mutlaka bize ait değildir. Katılımcılar 

tarafından ifade edilen herhangi bir beyan, tavsiye ve görüş sadece kendilerini ifade eder. 

Kamuya Açık Forumlarda yayınlanan beyanlar, tavsiyeler, görüşler veya diğer içerik veya 

materyaller için sorumluluk kabul etmiyoruz. Web Sitesinin başka bir kullanıcısıyla herhangi 

bir şekilde doğan veya bağlantılı olan, bilinen veya bilinmeyen her türlü alacka ve iddiadan 

bizi men edersiniz. 

 

5. Bağlı Web Siteleri 

Sizin veya bizim Web Sitesi aracılığıyla bağlandığımız veya Web Sitesinde veya çevrimiçi 

bağlantı aracılığıyla veya başka bir yöntemle görünen üçüncü taraf web sitelerinin 

("Bağlantılı Web Siteleri") içeriğinden ("Bağlantılı İçerik") sorumlu olmadığımızı kabul ve 

beyan edersiniz. 

Bağlantılı İçeriği barındırmıyor veya saklamıyoruz. Bağlantılı İçerik veya Bağlantılı Web 

Sitelerine bağlantı vermek tarafımızca onay verilmesi veya bu Bağlantılı İçeriğin, İlgili Web 

Sitelerinin veya Ürünlerin, reklamların veya kendilerine sunulan diğer materyallerin 

onaylanması anlamına gelmez. Söz konusu web sitelerinde mevcut bulunan içeriğin veya bu 

Yüklenicilerin kullanımına sunulan mal veya hizmetlerin kullanmanızdan kaynaklanabilecek 

herhangi bir hasar, kayıp veya masraftan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya 

yükümlü olmadığımızı bilir ve kabul edersiniz. 

Web Sitesinin belirli işlevsel özelliklerini kullanabilmek için Bağlantılı Web Sitelerinde 

kullanıcı adı ve şifre ile bir hesap oluşturmanız istenebilir. Bunlar bağlantısız üçüncü taraf 

web siteleri olduğundan, bu web sitelerinin toplayabileceği kullanıcı adı, şifre veya diğer 

bilgilerden sorumlu değiliz. Ayrıca, Bağlantılı Sitelerimiz için şifrenizi asla paylaşmanızı 

istemeyiz. Herhangi bir nedenle Bağlantılı Sitelerde hesap oluşturamazsanız, bu Web 

Sitesinin özelliklerini tam olarak kullanamayabilirsiniz. 

Bu Hüküm ve Koşullara ek olarak, Web Sitemizde görünen Bağlantılı İçerik ve haklarınız 

Bağlantılı Web Sitesinde listelenen geçerli Kullanım Koşullarına tabidir. 

 

6. Tarafınızca gönderilen materyal 

Açık bir şekilde talep edilmedikçe, Web Sitesi veya herhangi bir hizmeti, e-posta veya 

başka bir yolla sizden gizli, özel veya sır teşkil eden bilgi veya başka bir materyal istemeyiz 

veya almayı talep etmeyiz. Açık talebimiz olmadan gönderdiğiniz herhangi bir bilgi veya 

materyalin gizli olmadığı değerlendirilir. İster görüşler, yaratıcı fikirler ya da başka bir 

materyal olsun (örnek olarak, yazılı, resimli, görüntülü, ses kaydı ve video kaydı olanlar 

dahil) Web Sitesine gönderdiğiniz herhangi bir bilgi ya da materyalin, herhangi bir amaç için, 

kısıtlama olmaksızın, uygun olduğunu ve menşe kaynağı olarak adınızın herhangi bir 

miktarını veya referansını ödemeden kullanılabileceği, çoğaltılabileceği ve başka şekilde ifşa 

edileceği kabul edilmektedir. Ayrıca, materyalin yaratıcılarının yayınlanan materyal 

üzerindeki her tür "ahlaki haklarından" geri dönülmez bir şekilde vazgeçtiğini temin 

edersiniz. 



BU MALZEMENİN BİZİM TARAFIMIZDAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE 

KULLANILMASI VEYA İFŞA EDİLMESİNDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR KAYIP 

VEYA HASARDAN SORUMLU DEĞİLİZ. 

Bu hüküm, bu tür haklardan feragat edilemeyeceği veya hariç tutulamayabileceği ölçüde, 

kişisel bilgilerin korunması mevzuatı veya benzer Gizlilik Politikası mevzuatı kapsamında 

sahip olabileceğiniz hiçbir hakkı etkilemez. 

 

7. Hesaplar ve Güvenlik 

Web Sitesinin, Kamuya Açık Forumların ve diğer hizmetlerin belirli alanlarını ziyaret 

edip kullanabilmeniz için kullanıcı adı ve şifreyle bir hesap oluşturmanıza izin verebiliriz. 

Hesap oluşturmaya yalnızca ikamet ettiğiniz ülkede ve Web Sitesine eriştiğiniz ülkede 

alkol satın almak için yasal yaşa sahipseniz, izin verilir. Bize doğru hesap bilgilerini 

vermelisiniz. Hesabınızın şifresine kesinlikle uymaktan ve hesabınızın ve şifrenizin 

kullanılmasıyla gerçekleştirilen tüm etkinliklerden siz sorumlusunuz. 

 

Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz: 

7.1. Şifrenizin veya hesabınızın yetkisiz kullanımı veya diğer güvenlik ihlallerini 

durumunda derhal bizi bilgilendireceksiniz ve 

7.2. Bu kullanım sonunda hesabınızdan kesinlikle çıkış yapacaksınız. Şifrenizin 

dağılımını ve kullanımını kontrol etmek, hesabınıza erişimi ve hesabınızı kullanmak 

ve hesabınızı iptal etmek istediğinizde bize bildirmek tamamen sizin 

sorumluluğunuzdadır. Bu hükme uymamanızdan kaynaklanabilecek herhangi bir 

kayıp veya hasardan biz sorumlu değiliz.  

 

 

8. Teminat verilmemektedir 

BU WEB SİTESİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE BUNU KULLANMAK KENDİ 

SORUMLULUĞUNUZDADIR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, 

ELEMANLARIMIZ, MÜDÜRLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, DANIŞMANLARIMIZ, 

ACENTELERİMİZ, TEMSİLCİLERİMİZ VE HALEFLER, ÖRNEĞİN, 

PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YÜRÜTME, ÜNVAN VE 

ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ TEMİNATLARININ DA DAHİL 

OLMAK ÜZERE, TÜM AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERDEN VAZGEÇECEKTİR. WEB 

SİTESİNİN VİRÜS İÇERMEYECEĞİNİ VEYA MEVCUT, ERİŞİLEBİLİR, HATASIZ VEYA 

ARIZASIZ OLACAĞINI VEYA İÇERİĞİNİN DOĞRU OLACAĞINI GARANTİ 

ETMİYORUZ. WEB SİTESİNİN GÜVENLİ OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN MAKUL 

ADIMLAR ATMAMIZA RAĞMEN, WEB SİTESİNİN TAMAMEN GÜVENLİ OLMADIĞINI 

VE WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA GÖNDERDİĞİNİZ VEYA İLETTİĞİNİZ BİLGİLERİN 

VEYA MATERYALLERİN YETKİSİZ ERİŞİM VEYA KULLANIMA KARŞI GÜVENLİ 

OLACAĞINA DAİR AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEDİĞİMİZİ 

KABUL EDERSİNİZ. WEB SİTESİNDEN MEMNUN DEĞİLSENİZ, SAHİP OLDUĞUNUZ 

TEK ÖNLEM SİTEYİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR. 

 

 

 



9. Üçüncü Taraf Malları ve Hizmetleri 

MALLARI VEYA HİZMETLERİ BU WEB SİTESİNDE VEYA BU WEB SİTESİ 

ARACILIĞIYLA MEVCUT OLAN VEYA BU WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA GÖRTÜLENEN 

BİREYLER, ŞİRKETLER VE DİĞER KURULUŞLAR İÇİN GARANTİ VERMİYORUZ 

 

10. Sorumluluğunuz 

Web Sitesinde görüntülenen bilgileri, harekete geçmeden veya bunlara güvenmeden önce 

bağımsız yetkililerle iletişime geçerek her zaman doğrulamanız gerekir. Web sitesinden 

indirdiğiniz herhangi bir malzemede virüs algılama yazılımı kullanmak ve bu yazılımın 

ekipmanınızla uyumlu olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. 

Bize üçüncü taraflar hakkında bilgi verdiğiniz durumlarda, açıklamaya ilişkin onaylarını 

aldığınızdan ve bu üçüncü tarafların Kişisel Verilerin Korunması Bildirimi ve Çerezlerin 

Kullanımı ile bu bilgileri bizim adımıza nasıl kullanılacağına dair bilgilendirildiklerini ve 

kabul ettiklerini garanti edersiniz.  

 

11. Feragat 

BİZLER VE ELEMANLAR, MÜDÜRLER, ÇALIŞANLAR, DAINŞMANLAR VE 

HALEFLERİMİZ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ 

ÖLÇÜDE, WEB SİTESİNİN KULLANIMINDAN VEYA BU SİTE YA DA ERİŞTİĞİNİZ 

DİĞER WEB SİTELERİNDEN AKTARILAN BİR VİRÜSÜN BİR SONUCU OLARAK 

ETKİLENMİŞ OLABİLECEĞİNİZ HERHANGİ BİR ZARAR, MALİYET VEYA HASAR 

(DOĞRUDAN, DOLAYLI, VARSAYILAN VEYA DİĞER) İÇİN HERHANGİ BİR 

SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ. 

 

12. Kullanıcı bilgileri 

Web Sitesini kullanımınızın bir parçası olarak, bize doğum tarihiniz gibi kişisel bilgileri 

(bundan böyle "Kullanıcı Bilgileri" olarak anılacaktır) sağlamanız istenebilir. Kullanıcılar ile 

ilgili bilgilerin toplanması ve kullanılması ile ilgili politikalarımız Kişisel Bilgilerin 

Korunması ve Çerezlerin Kullanımı Bildiriminde belirtilmiştir. Kullanıcı Bilgilerinin 

doğruluğundan ve içeriğinden yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan edersiniz. 

 

13. Tazminat 

Web Sitesini, hizmetlerini ve bağlantılı Web Sitelerinden elde edilen bilgiler de dahil, 

Web Sitesine erişim yoluyla erişilebilen diğer bilgilerden, Web Sitesine veya Bağlantılı Web 

Sitelerine veya bunlar aracılığıyla bilgi veya materyal göndermenizden veya iletmenizden 

veya bu Hüküm ve Koşulları, Bağlantılı Web Sitelerinin Kullanım Koşullarını veya diğer 

yasa, yönetmelik ve kuralları ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü kayıp, zarar veya 

maliyet için hem bizi hem de elemanlarımızı, müdürlerimizi, danışmanlarımızı, 

çalışanlarımızı ve temsilcilerimizi tazmin etmeyi taahhüt edersiniz.  

Ayrıca, bize ve elemanlarımıza, müdürlerimize, danışmanlarımıza, çalışanlarımıza ve 

temzilcilerimize, bize gönderdiğiniz veya sunacağınız bilgi veya materyalin üçüncü şahısların 

haklarını ihlal ettiği (örneğin, hakaret, gizliliğin ihlali, sırların ihlali, telif hakkı ihlali veya 

başka bir telif hakkının ihlali iddiaları dahil) iddiasından kaynaklanan herhangi bir talep 



hakkında teminat verirsiniz. Yukarıdakilerin herhangi birinden kaynaklanan taleplerin yanı 

sıra ilgili tazminat konularını savunma ve kontrol etme hakkımızı saklı tutarız ve bu konuda 

bizimle tam olarak işbirliği yapmayı kabul edersiniz. 

 

14. Kısıtlama, Askıya Alma ve Durdurma 

Herhangi bir zamanda işbu "Hüküm ve Koşullar" evrakını ihlal ettiğinizi düşünürsek, 

Web Sitesine erişiminizi ve/veya Etkileşimli hizmetler dahil olmak üzere Web Sitesinin 

Hizmetlerini kullanma imkanınızı kısıtlama, askıya alma veya durdurma hakkımızı saklı 

tutarız. Bu tür bir kısıtlama, askıya alma veya durdurma, bu Hüküm ve Koşulların ihlali ile 

ilgili olarak size karşı olan haklarımıza halel getirmeksizin yapılacaktır. Ayrıca, herhangi bir 

zamanda, Web Sitesinin tamamını veya bölümlerinden veya özelliklerinden herhangi birini 

kaldırma hakkımız da vardır. 

 

15. Toplam Sözleşme 

Kişisel Bilgilerin Korunması ve Çerezlerin Kullanımı Bildirimi de dahil olmak üzere, işbu 

Hüküm ve Koşullar, ele aldığı konuda aramızdaki tam sözleşmeyi oluşturur ve aramızdaki 

önceki tüm vaatleri, teminatları, sözleşmeleri, beyanları ve anlaşmaları geçersiz kılar. Web 

Sitesi üzerinden yazılım sunulduğu ölçüde, bu yazılım, yazılımla birlikte dağıtılan veya dahil 

edilen bir lisans sözleşmesine tâbi olabilir ve bu tür herhangi bir lisans sözleşmesinin hüküm 

ve koşullarına uymayı kabul edersiniz. 

Hüküm ve Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanma veya hızlandırma 

konusundaki ihmalimiz, bu hak veya hükümden feragat ettiğimiz anlamına gelmez. Hüküm 

ve Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından uygulanamaz veya 

geçersiz sayılması halinde taraflar, mahkemenin tarafların iradesini ilgili hükümde 

yansıtıldığı şekilde yorumlamaya çalışması gerektiğinde ve Hüküm ve Koşulların diğer 

hükümlerinin tam geçerliliğe sahip olduğu konusunda mutabık kalırlar. Kendi takdirimize 

bağlı olarak, Hüküm ve Koşullardan doğan hak ve yükümlülüklerimizi herhangi bir 

zamanda herhangi bir üçüncü tarafa veya üçüncü taraflara verme, temlik etme veya başka bir 

şekilde devretme hakkına sahibiz. 

 

16. Hukuk ve Yargı Yetkisi 

Kişisel Bilgilerin Korunması ve Çerezlerin Kullanımı Bildirimi dahil olmak üzere, işbu 

Hüküm ve Koşullar belgesi ve bu Web Sitesiyle ilgili diğer tüm konular Yunan ve Avrupa 

yasalarına tâbidir. 

İşbu Hüküm ve Koşullardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili veya bizimle veya işbu 

Hüküm ve Koşullar kapsamında tazminat alan herhangi bir kişiyle ilgili herhangi bir yasal 

işlem, Yunan mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tâbidir ve siz bu mahkemelerin yargı 

yetkisini geri dönüşsüz kabul etmiş olursunuz. 

www.theworldofouzo.gr web sitesinin ziyareti ve hizmetlerinin kullanımı, yukarıdaki tüm 

Hüküm ve Koşulların koşulsuz olarak kabul edildiğini gösterir. 

https://www.theworldofouzo.gr/
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