
1. Şartların Kabulü 

Aşağıdaki anlaşma, https:// www.isikc.io (“web sitesi”) adresinde bulunan Isikc web sitesini 

kullanırken tabi olduğunuz mükellefiyetlerinizi ana hatlarıyla belirtmektedir. Web sitesi Isiklar 

Coin Bulgaria Ltd.’e aittir ve bu firma tarafından işletilmektedir ve tarafınızca aşağıda açıklanan 

kullanım şartları (“Kullanım Şartları”) tahtında erişilir.  WEB SİTESİNE VE WEB SİTESİNDKİ 

HERHANGİ BİR İÇERİĞ ERİŞMEDEN ÖNCE VEYA BUNLARI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN 

KULLANIM ŞARTLARINI DİKKATLİCE OKUYUN.  WEB SİTESİNE VEYA WEB SİTESİNDEKİ 

HERHANGİ BİR İÇERİĞE ERİŞEREK İŞBU ŞART VE KOŞULLARLA BAĞLI OLMAYI KABUL 

ETMEKTESİNİZ. TÜM ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ WEB SİTESİNE 

ERİŞEMEZSİNİZ VEYA WEB SİTESİNDEKİ İÇERİĞİ VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİ 

KULLANAMAZSINIZ. MERKEZİN KABULÜ AÇIKÇA TÜM DİĞER ŞARTLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE 

İŞBU ŞART VE KOŞULLARIN TÜMÜNÜ TASDİK ETMENİZE BAĞLIDIR; İŞBU ŞART VE KOŞULLAR 

MERKEZ TARAFINDAN BİR TEKLİD OLARAK DÜŞÜNÜLÜRSE KABUL AÇIKÇA İŞBU ŞARTLAR İLE 

SINIRLIDIR. 

2. Kullanım Şartlarının Tadili 

Isıkc herhangi bir zamanda yegane takdirinde Kullanım Şartlarını tadil etme ve değiştirme 

hakkını saklı tutar. Değişiklikler Kullanım Şartlarında önemli bir değişiklik oluşturuyorsa Isıkc 

web sitesinde bir duyuru yayınlayarak sizi bilgilendirecektir. “Önemli değişikliği” neyin 

oluşturduğu iyi niyet, sağduyu ve makul düşünce ile Isıkc’in yegane takdirinde belirlenecektir. 

Bu gibi tadilleri incelemek ve bunlara aşina olmakla sorumlusunuz. Bu gibi bir bildirimi takiben 

web sitesinin tarafınızca kullanımı tadil edildiği şekliyle Kullanım Şartlarının şart ve koşullarını 

kabulünüzü oluşturur. 

3. İzinsiz Kullanım veya Erişim 
İşbu Kullanım Şartlarında veya web sitesinde açıkça izin verilmedikçe web sitesine veya 
herhangi diğer kullanıcının web sitesini kullanmasına müdahale etmek için herhangi bir işlem 
yapamazsınız veya herhangi bir kullanıcının deneyimini herhangi bir şekilde etkileyecek şekilde 
web sitesi yoluyla erişilebilir olan herhangi bir içeriği veya diğer ürünleri veya süreçleri geri 
derleyemez, ters mühendisliğe tabi tutamaz veya kaldıramazsınız, herhangi bir kod veya ürün 
yerleştiremez veya içeriği manipüle edemezsiniz.  Web sitesini kullanırken tüm uygulanabilir 
yasalara, emirlere, düzenlemelere, kurallara ve diğer kanunlara uymanız gerekmektedir. 
İlaveten web sitesinin kullanıcılarının diğerlerinin haklarına ve itibarına saygı göstermesini 
beklemekteyiz.  Web sitesini kullanımınız bu bölümde ifade edilen davranış kurallarına uymanıza 
bağlıdır. 
Kullanım Şartlarını ihlal eden aşağıdakilerin herhangi birini yapamazsınız (ve yapmayacağınızı 

açıkça kabul etmektesiniz): 

• Web sitesi yoluyla veya web sitesi ile bağlantılı olarak aşağıdakileri yayınlayamaz, 

yükleyemez, paylaşamaz, iletemez, dağıtamaz, dağıtımını sağlayamaz veya farklı bir şekilde 

http://www.isikc.io


mevcut kılamazsınız: 

• (a) Tehdit edici, taciz edici, aşağılayıcı, nefret verici veya göz korkutucu olan veya olabilecek; 

(b) karalayıcı olan veya olabilecek; (c) düzmece veya zararlı olan veya olabilecek; (d) 

müstehcen, uygunsuz, pornografik veya farklı bir şekilde sakıncalı olan veya olabilecek veya 

(e) hak sahibinin önceden açık onayı olmaksızın telif hakkı, ticari marka, ticari sır, tanıtım 

hakkı veya diğer mülkiyet hakkı ile korunan veya korunabilecek herhangi bir şey,           

• Cezai veya hukuki sorumluluğa neden olacak; şiddet, uyuşturucu kullanımı, yasadışı kumar 

veya diğer suç faaliyetleri içeren veya bunları destekleyen; cezayı gerektiren suç oluşturan 

uygulamayı teşvik eden veya yasadışı faaliyetleri veya “bilgisayar korsanlığını”, “program 

kırma” veya “teflon şebekesine yasadışı girme” gibi faaliyetleri teşvik eden veya bunlar 

hakkında öğretici bilgi sağlayan herhangi bir malzeme, 

• Zararlı veya bozucu olan veya herhangi bir donanımın, yazılımın veya ekipmanın çalışmasına 

zarar verebilecek veya bunları gasp edebilecek veya bunların çalışmasına zarar vermesi veya 

bunları gasp etmesi amaçlanan veya bunların kullanımını izleyebilecek veya bunların 

kullanımını izlemesi amaçlanan herhangi bir virüs, solucan, Truva atı, bilgisayar oyunu gizli 

mesajı, saatli bomba, casus yazılım veya diğer bilgisayar kodu, dosyası veya programı,  

• Herhangi bir istenmeden verilmiş veya izinsiz reklam, promosyon malzemesi, “önemsiz 

posta”, “istenmeyen e-posta”, “zincirleme mektup”, “saadet zinciri” veya yatırım fırsatı veya 

herhangi diğer istem şekli,   

• Herhangi bir teşekkül hakkında herhangi bir malzeme, halka açık olmayan bilgi, 

• Herhangi bir hileli veya yasadışı amaçla web sitesinin kullanımı. 

• Diğerlerinin gizlilik hakları veya tanıtım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın 

diğerlerinin yasal haklarını karalamak, istismar etmek, taciz etmek, gizlice izlemek, tehdit 

etmek veya farklı bir şekilde ihlal etmek için web sitesinin kullanımı veya web sitesinin 

kullanıcıları hakkında şahsen tanımlanabilir bilgiler saklama veya toplama.  

• Merkezin herhangi bir temsilcisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir kişiyi 

veya teşekkülü taklit etme; herhangi bir kişiye veya teşekküle bağlantınızı yanlış şekilde 

beyan etme veya farklı bir şekilde yanlış sunma; veya verdiğiniz herhangi bir beyanı teyit 



ettiğimizi ifade etme veya ima etme. 

• Web sitesinin veya web sitesini mevcut kılmak için kullanılan sunucuların veya ağların 

çalışmasına müdahale etme veya çalışmasını aksatma veya bu gibi ağların herhangi bir 

gerekliliğini, prosedürünü, politikasını veya düzenlemesini ihlal etme.  

• Herhangi bir diğer kişinin web sitesini kullanmasını sınırlama veya engelleme (web sitesinin 

herhangi bir kısmına bilgisayar korsanlığı uygulama veya herhangi bir kısmını bozma dahil 

ancak bunlarla sınırlı olmaksızın).   

• Isıkc’in önceden açık yazılı onayı olmaksızın web sitesinin herhangi bir iş amacı için herhangi 

bir mal veya hizmetin reklamı, bunların satış teklifi veya bunların alınması için kullanılması.  

• Web sitesinin herhangi bir kısmını, web sitesinin kullanımını veya web sitesine erişimi 

herhangi bir ticari amaçla çoğaltma, kopyalama, satma, yeniden satma veya farklı bir şekilde 

kullanma.  

• Web sitesinin herhangi bir kısmını tadil etme, uyarlama, çevirme, ters mühendisliğe tabi 

tutma, geri derleme veya çıkarma.  

• Web sitesinden veya web sitesi kaynaklı malzemelerden herhangi bir telif hakkı, ticari marka 

veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini kaldırma. 

• Isıkc’in önceden açık onayı olmaksızın web sitesinin herhangi bir kısmını şekillendirme veya 

yansıtma. 

• Web sitesi içeriğini sistematik olarak indirerek ve muhafaza ederek veri tabanı oluşturma. 

• Web sitesi içeriğini ele geçirmek, endekslemek, “temizlemek”, “veri madenciliğine tabi 

tutmak” veya herhangi bir toplamak için veya web sitesinin navigasyonel yapısını veya 

sunumunu çoğaltmak veya bozmak için herhangi bir robot, örümcek, site arama / bilgi 

çekme uygulaması veya diğer manuel veya otomatik cihaz kullanma.    

• İlgili bireyin açık izni olmaksızın bir diğer birey hakkında bilgiler yayınlama. 

• İlaveten, sizin (ve Isıkc’in değil) web sitesine erişmek ve web sitesini kullanmak için gerekli 

olan tüm telekomünikasyon, geniş bant ve bilgisayar donanımını, ekipmanını ve hizmetlerini 

elde etmekle ve saklamakla ve ilgili tüm ücretleri ödemekle sorumlu olduğunuzu kabul 

etmektesiniz. 



4. IP, İçerik Mülkiyeti ve Kullanım Hakları 

Isıkc, ticari markalar, web sitesinin “görünümü ve hissi”, renk kombinasyonları, yerleşim planı 

ve tüm diğer grafiksel öğeler ve orijinal içeriğine dair telif hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı 

olmaksızın web sitesinin ve web sitesindeki herhangi bir içeriğinin fikri mülkiyetine dair tüm 

dünya çapında hakları elinde tutacaktır. Aksi açıkça kaydedilmedikçe web sitesinde veya diğer 

web sitesi içeriğinde okuduğunuz veya gördüğünüz hiçbir şey veya Merkezin web sitesini 

oluşturmak için kullandığı herhangi bir kaynak kodu veya HTML kodu Kullanım Şartlarında 

açıklanan haricinde Merkezin önceden yazılı onayı olmaksızın veya ilgili kanun ile önceden yazılı 

olarak onaylanmadıkça veya farklı bir şekilde izin verilmedikçe ticari amaç için kopyalanamaz, 

çoğaltılamaz, tadil edilemez, dağıtılamaz, iletilemez, yeniden yayınlanamaz, görüntülenemez 

veya gerçekleştirilemez.  

5. Elektronik İletişimler 

Hizmetin kullanımı elektronik iletişimleri oluşturur. Elektronik iletişimler almaya onay 

vermektesiniz ve elektronik olarak size sağladığımız tüm anlaşmaların, bildirimlerin, 

açıklamaların ve diğer iletişimlerin bu gibi iletişimlerin yazılı olmasına dair herhangi bir yasal 

gerekliliği karşıladığını kabul etmektesiniz. Yukarı anılanlar yasal haklarınızı etkilememektedir. 
Bilinçli olarak çevrim içi veya çevrim dışı olarak on sekiz yaşın altında olanlar dahil herhangi bir 

kişiden kişisel bilgiler toplamamaktayız. 18 yaşın altında iseniz ebeveyninizin veya vasinizin izni 

olmadıkça Hizmeti kullanamazsınız. 

6. Mücbir Sebep 

Hata veya gecikmenin nedeni Ethereum blok tasarımı veya Şirketin kontrolü ötesinde diğer bir 

olay veya durum ile ilgili bir husus ise mükellefiyetlerinin gerçekleştirilmesindeki herhangi bir 

hata veya gecikme nedeniyle yükümlü olmayacağız. 
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