ELYT LEGAL DISCLAIMER, CONSIDERATIONS AND RISKS
Last Updated June 22, 2022
Please read the entirety of this “Legal Disclaimer, Considerations and Risks” section carefully.
If you have any doubts as to what actions you should take, we recommend that you consult with
your legal, financial, tax or other professional advisor(s).
ELYT’s Terms of Use, Privacy Policy and other documents related to ELYT Website Services
(‘’ELYT Documents’’) and other services are not subject to any legal system and are not
governed by any law. No regulatory authority has examined or approved of any of the
information set out in the ELYT Documents or Services and no such action has been or will be
taken under the laws, regulatory requirements or rules of any jurisdiction.
ELYT Documents and Services provide comprehensive information about ELYT
Platform/Website, including NFT marketplace and other features such as the ecosystem, token
economy etc. The publication, distribution or dissemination of the ELYT Documents do not
imply that the applicable laws, regulatory requirements or rules have been complied with.
You don’t have the right and shouldn’t buy NFTs or Tokens if you are a citizen or resident (tax
or otherwise) of any country or territory where transactions with digital tokens and/or digital
currencies are prohibited or in any other manner restricted by applicable laws. (“Person” is
generally defined as a natural person residing in the relevant state or any entity organized or
incorporated under the laws of the relevant state).
This ‘’Legal Disclaimer, Considerations and Risks’’ section applies to all information available
on the ELYT Platform/Website. The contents of this “Legal Disclaimer, Considerations and
Risks” section outlines the terms and conditions applicable to you in connection with (i) your
use of any and all information available on the Website; and (ii) your participation in the NFTs
or Tokens, in each case in addition to any other terms and conditions that we may publish from
time to time , the Website and the related legal documents on the Website (such terms
hereinafter referred to as the “Terms”).
This “Legal Disclaimer, Considerations and Risks” section may be updated from time to time
and will be published as part of the latest version which shall be available on the Website. You
shall be obliged to read in full the latest available versio available on the Website.
No part of the ELYT Documents are to be reproduced, distributed, or disseminated without
including this “Disclaimer of Liability'' section. The sole purpose of the ELYT Document is to
present ELYT Platform and NFTs or Tokens to potential NFT or token holders. The information
is provided for informative purposes only. It may not be exhaustive and doesn’t imply any
elements of a contractual relationship or obligations.
Despite the fact that ELYT makes every effort to ensure the accuracy, up-to-datedness, and
relevance of any material in the ELYT Documents and the services on the ELYT
Platform/Website this document and materials contained herein are not professional advice and
in no way constitutes the provision of professional advice of any kind.
Further, ELYT reserves the right to modify or update the ELYT Documents and information
contained herein, the Services on the ELYT Platform/Website at any moment and without
notice. To the maximum extent permitted by any applicable laws, regulations and rules, ELYT
doesn’t guarantee and doesn’t accept legal responsibility of any nature, for any indirect, special,
incidental, consequential or other losses of any kind, in tort, contract or otherwise (including
but not limited to loss of revenue, income or profits, and loss of use or data), arising from or
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related to the accuracy, reliability, relevance or completeness of any material contained in
ELYT Documents or in the Services on the ELYT Platform/Website.
Further, ELYT does not make or purport to make, and hereby disclaims, any representation,
warranty or undertaking in any form whatsoever to any entity, person, or authority, including
any representation, warranty or undertaking in relation to the truth, accuracy and completeness
of any of the information set out in ELYT Documents or about the Services on the ELYT
Platform/Website.
LEGAL CONSIDERATIONS
ELYT has used reasonable endeavours to approach the Services on the ELYT Platform/Website
in a responsible and sensible manner. Given the legal uncertainty of distributed ledger
technologies, businesses and activities as well as cryptocurrencies and cryptocurrency-related
businesses and activities in a number of jurisdictions, ELYT has spent time and resources to
consider its business approach and where it proposes to operate now and in the future.
Purchased NFTs or tokens cannot be offered or distributed as well as cannot be resold or
otherwise alienated by their holders to mentioned persons. It is your sole responsibility to
establish, by consulting (if necessary) your legal, tax, accounting or other professional advisors,
what requirements and limitations, if any, apply to your particular jurisdiction, and ensure that
you have observed and complied with all restrictions, at your own expense and without liability
to ELYT NFTs or tokens are not and will not be intended to constitute securities, digital
currency, commodity, or any other kind of financial instrument and have not been registered
under relevant securities regulations, including the securities laws of any jurisdiction in which
a potential token holder is a resident.
The ELYT Documents are not a prospectus or a proposal, and their purposes are not to serve as
securities offer or request for investments in the form of securities in any jurisdiction. However,
in spite of the above, legislation of certain jurisdictions may, now or in future, recognize ELYT
NFTs or Tokens as securities. ELYT does not accept any liability for such recognition and\or
any legal and other consequences of such recognition for potential owners of ELYT NFTs or
tokens, nor provide any opinions or advice regarding the acquisition, sale or other operations
with ELYT NFTs or tokens, and the fact of the provision of the ELYT Documents doesn’t form
the basis or should not be relied upon in matters related to the conclusion of contracts or
acceptance investment decisions. The ELYT Documents do not oblige anyone to enter into any
contract, to take legal obligations with respect to the sale or purchase of ELYT NFTs or tokens,
and to accept any cryptocurrency or other form of payment.
Potential owners of ELYT NFTs or Tokens are advised to contact relevant independent
professional advisors, on the above matters. Certain statements, estimates and financial
information contained herein, constitute forward looking statements or information. Such
forward-looking statements or information involve known and unknown risks and uncertainties,
which may cause actual events or results to differ materially from the estimates or the results
implied or expressed in such forward-looking statements. Further, all examples of calculation
of income and profits used in ELYT Documents were provided only for demonstration purposes
or for demonstrating the industry’s averages.
For avoidance of doubt, nothing contained in the ELYT Documents and in the Services of
ELYT Platform/Website is or may be relied upon as a guarantee, promise, representation or
undertaking as to the future performance of ELYT and/or NFTs or tokens, and/or promise or
guarantee of future profit resulting from purchase of NFTs or tokens. ELYT NFTs or Tokens
cannot be used for any purposes other than as provided in the ELYT Documents, including but
not limited to, any investment, speculative or other financial purposes. ELYT NFTs or Tokens
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confer no other rights in any form, including but not limited to any ownership, distribution
(including, but not limited to, profit), redemption, liquidation, property (including all forms of
intellectual property), or other financial or legal rights, other than those specifically set forth
above.
While the community’s opinion and feedback can be taken into account, ELYT NFTs or Tokens
do not give any right to participate in decision-making or any direction of business related to
the services of ELYT Platform/Website .
English language is the primary official source of information about the ELYT Services, NFTs
or tokens, any information contained herein may from time to time be translated into other
languages or used in the course of written or oral communications with customers, contractors,
partners etc. In the course of such translation or communication some of the information
contained herein may be lost, corrupted or misrepresented. The accuracy of such alternative
communications cannot be guaranteed. In the event of any conflicts or inconsistencies between
such translations and communications and this English language, the provision of this English
language as original document shall prevail.
LIMITATION OF LIABILITY
In no event shall ELYT or any current or former employees, officers, directors, partners,
trustees, representative, agents, advisors, contractors, or volunteers of ELYT (hereinafter the
“ELYT Representatives”) be responsible or accountable or liable in any way whatsoever to any
purchaser of NFTs or Tokens for any loss of profits or otherwise or for any lost savings or for
any incidental direct indirect special or consequential damages in each case arising out of or
from or in connection with:
● any failure by ELYT or any of its affiliated companies to deliver or realize all
or any part of the project or the platform or the membership network or NFT or
Token features described in or envisaged by the available Information;
● your use or inability to use at any time the services or the products or the
platform or the membership network or NFTs or Tokens offered by ELYT;
● the breach of any of these Terms by ELYT or by ELYT Representatives or by
you or by any third party;
● any security risk or security breach or security threat or security attack or any
theft or loss of data including but not limited to hacker attacks, losses of
password, losses of private keys, or anything similar;
● mistakes or errors in code, text, or images involved in the NFTs or Tokens or in
any of the available information; or
● any information contained in or omitted from the available information;
● any expectation promise representation or warranty arising (or purportedly
arising) from the available information;
● the volatility in pricing of NFTs or Tokens in any countries and/or on any
exchange or market (regulated, unregulated, primary, secondary or otherwise);
● the purchase use sale resale redemption or otherwise of the NFTs or Tokens; or
● your failure to properly secure any private key to a wallet containing NFTs or
Tokens
The Available Information (including the legal documentations on ELYT Platform/Website and
the NFTs or Tokens are provided on an “as is” basis and without any representations or
warranties of any kind, either express or implied. You assume all responsibility and risk with
respect to your use of the Available Information and purchasing of any amount of NFTs or
Tokens and their use. If applicable law does not allow all or any part of the above limitation of
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liability to apply to you, the limitations will apply to you only to the maximum extent permitted
by applicable law.
To the maximum extent permitted by applicable law, you hereby irrevocably and
unconditionally waive: (i) all and any claims (whether actual or contingent and whether as an
employee, office holder, trustee, agent, principal or in any other capacity whatsoever or
howsoever arising) including, without limitation, claims, any payment or repayment of monies,
indemnity or otherwise that you may have against ELYT or against any of the ELYT
Representatives; and (ii) release and discharge ELYT and all of ELYT Representatives from
any and all liability (of whatsoever nature or howsoever arising) it or they may have to you.
If for any reason you hereafter bring or commence any action or legal proceeding in respect of
any claim purported to be released and discharged pursuant to this paragraph or these Terms,
or otherwise attempt to pursue any such claim against ELYT or any ELYT Representative then
you hereby irrevocably and unconditionally undertake to indemnify, and keep indemnified
ELYT and all ELYT Representatives fully on demand from and against:
● all liabilities or losses suffered by ELYT or any ELYT Representative; and
● all reasonable costs, charges and reasonable expenses (including without
limitation reasonable legal costs and expenses) reasonably and properly incurred
by ELYT or any ELYT Representative,
● in each case by reason of or in connection with the bringing or commencement
of such action or pursuit of such claim by you.
If any provision or part-provision of this “Legal Disclaimer, Considerations and Risks’’ section
is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum
extent necessary to make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible,
the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification to or
deletion of a provision or part-provision under this “Legal Disclaimer, Considerations and
Risks’’ section shall not affect the validity and enforceability of the rest of this “Legal
Disclaimer, Considerations and Risks’’ section.
CAUTIONARY NOTE ON FORWARD-LOOKING STATEMENTS
All statements contained in the Available Information, statements made in any press releases
or in any place accessible by the public and oral statements that may be made by ELYT or the
ELYT Representatives (as the case may be), that are not statements of historical fact, constitute
“forward looking statements”.
Some of these statements can be identified by forward-looking terms such as “aim”, “target”,
“anticipate”, “believe”, “could”, “estimate”, “expect”, “if”, “intend”, “may”, “plan”,
“possible”, “probable”, “project”, “should”, “would”, “will” or other similar terms. However,
these terms are not the exclusive means of identifying forward-looking statements.
These forward-looking statements are applicable only as of the later of the date of publication
of the Website and the latest date that the Website has been updated. Neither ELYT nor the
ELYT Representatives nor any other person represents, warrants and/or undertakes that the
actual future results, performance or achievements of ELYT will be as discussed in those
forward-looking statements. The actual results, performance or achievements of ELYT may
differ materially from those anticipated in these forward-looking statements.
Nothing contained in the Available Information is or may be relied upon as a promise,
representation or undertaking as to the future performance or policies of ELYT. Further, ELYT
disclaims any responsibility to update any of those forward-looking statements or publicly
announce any revisions to those forward-looking statements to reflect future developments,
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events or circumstances, even if new information becomes available or other events occur in
the future.
RISK FACTORS
You should carefully consider and evaluate each of the following risk factors and all other
information contained in these Terms before deciding to participate in the Services of ELYT
Platform/Website.

ELYT YASAL SORUMLULUK REDDİ, DEĞERLENDİRMELER VE RİSKLER
Son güncelleme 22 Haziran 2022
Bu “Yasal Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler ve Riskler” bölümünün tamamını dikkatlice
okuyunuz. Hangi işlemleri yapmanız gerektiği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, yasal,
mali, vergi veya diğer profesyonel danışman(lar)ınıza danışmanızı öneririz.
ELYT’in Kullanım Şartları, Gizlilik Politikası ve ELYT Web Site Hizmetleri ("ELYT
Belgeleri") ve diğer hizmetleri ile ilgili diğer belgeler, herhangi bir hukuk sistemine tabi
değildir ve herhangi bir hukuka tabi şekilde yönetilmez. Hiçbir düzenleyici makam, ELYT
Belgeleri veya Hizmetlerinde belirtilen bilgilerin herhangi birini incelememiş veya
onaylamamıştır ve herhangi bir yargı çevresinin kanunları, düzenleyici gereklilikleri veya
kuralları uyarınca böyle bir işlem yapılmamıştır veya yapılmayacaktır.
ELYT Belgeleri ve Hizmetleri, NFT pazarı ve ekosistem, token ekonomisi vb. gibi diğer
özellikler dahil olmak üzere ELYT Platformu/Web Sitesi hakkında kapsamlı bilgi sağlar. ELYT
Belgelerinin yayınlanması, dağıtılması veya yayılması, geçerli kanunlara, düzenleyici
gerekliliklere veya kurallara uyulduğunu zımnen göstermez.
Dijital tokenler ve/veya dijital para birimleri ile işlemlerin yasak olduğu veya yürürlükteki
kanunlarca başka bir şekilde kısıtlandığı herhangi bir ülke veya bölgenin vatandaşı veya
mukimi (vergisel anlamda veya başka türlü) iseniz NFT veya Token satın alma hakkınız
bulunmamaktadır ve satın almamalısınız (“Kişi” genel olarak ilgili devlette ikamet eden gerçek
kişi veya ilgili devletin kanunlarına uygun şekilde teşekkül etmiş veya kurulmuş herhangi bir
tüzel kişi olarak tanımlanır).
Bu "Yasal Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler ve Riskler" bölümü, ELYT Platformu/Web
Sitesinde bulunan tüm bilgiler için geçerlidir. Bu “Yasal Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler
ve Riskler” bölümünün içeriği, (i) Web Sitesinde bulunan her türlü bilgiyi kullanımınız; ve (ii)
Web Sitesi ve Web Sitesinde yer alan ilgili yasal belgelerle ilgili olarak zaman zaman
yayınlayabileceğimiz diğer hüküm ve koşullara ek olarak NFT'lere veya Tokenlere katılımınız
(bu şartlar bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır) ile bağlantılı tüm hüküm ve şartları
düzenlemektedir.
Bu “Yasal Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler ve Riskler” bölümü zaman zaman
güncellenebilir ve Web Sitesinde mevcut olacak olan en son sürümü olarak yayınlanacaktır.
Web Sitesinde bulunan en son versiyonunu eksiksiz şekilde okumakla yükümlüsünüz.
ELYT Belgelerinin hiçbir bölümü, bu "Sorumluluğun Reddi" bölümü dahil edilmeden
çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayılamaz. ELYT Belgesinin tek amacı, potansiyel NFT veya
token sahiplerine ELYT Platformunu ve NFT'ler veya Tokenler hakkında bilgi vermektir.
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Bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı verilmiştir. Bu bilgiler kapsamlı olmayabilir ve
sözleşmeye dayalı bir ilişkinin veya yükümlülüğün herhangi bir unsurunu ima etmez.
ELYT’in, ELYT Belgelerindeki herhangi bir materyalin ve ELYT Platformu/Web Sitesindeki
hizmetlerin doğruluğunu, güncelliğini ve uygunluğunu sağlamak için her türlü çabayı
göstermesine rağmen, bu belge ve burada yer alan materyaller profesyonel tavsiye niteliği
taşımaz ve hiçbir şekilde herhangi bir profesyonel tavsiye yerine geçmez.
Ayrıca, ELYT, burada yer alan ELYT Belgelerini ve bilgilerini, ELYT Platformu/Web
Sitesindeki Hizmetleri önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme
veya güncelleme hakkını saklı tutar. Yürürlükteki yasaların, yönetmeliklerin ve kuralların izin
verdiği azami ölçüde, ELYT, ELYT Belgelerinde veya ELYT Platformunda/Web Sitesindeki
Hizmetlerde yer alan herhangi bir materyalin doğruluğu, güvenilirliği, alaka düzeyi veya
eksiksizliğinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan haksız fiil, sözleşme
kapsamındaki ya da sair (gelir, kazanç veya kâr kaybı ve kullanım veya veri kaybı dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir dolaylı, özel, arızi, hasılı zarar ziyan bakımından garanti
sağlamamaktadır ve hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir
Ayrıca, ELYT gerçeğe, doğruluk ve eksiksizliğe ilişkin herhangi bir temsil, garanti veya
taahhüt de dahil olmak üzere ELYT Belgelerinde veya ELYT Platformu/Web Sitesindeki
Hizmetler hakkında belirtilen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak herhangi bir varlık, kişi veya
makama herhangi bir şekilde herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmaz veya verme
iddiasında bulunmaz ve işbu belgeyle bu tür beyan, garanti veya taahhütleri reddeder.
YASAL DEĞERLENDİRMELER
ELYT, ELYT Platformu/Web Sitesinde yer alan Hizmetlere sorumlu ve mantıklı bir şekilde
yaklaşmak için makul çabayı göstermiştir. Dağıtık defter teknolojilerinin, işletmelerin ve
faaliyetlerin yanı sıra kripto para birimleri ve kripto para birimiyle ilgili iş ve faaliyetlerin bir
dizi yargı alanındaki yasal belirsizliği göz önüne alındığında, ELYT, iş yaklaşımını ve şimdi ve
gelecekte nerede faaliyet göstermeyi önerdiğini değerlendirmek için zaman ve kaynak
harcamıştır.
Satın alınan NFT'ler veya tokenler sahipleri tarafından adı geçen kişilere teklif edilemez veya
dağıtılamaz ve ayrıca yeniden satılamaz veya başka şekilde elden çıkartılamaz. Hukuk, vergi,
muhasebe veya diğer profesyonel danışmanlarınıza (gerekirse) danışarak, varsa kendi yargı
çevrenizde hangi yasal gerekliliklerin ve sınırlamaların geçerli olduğunu belirlemek ve tüm
kısıtlamalara uyduğunuzdan emin olmak tamamen sizin sorumluluğunuzda olup bununla ilgili
tüm masraflar tarafınıza ait olup ELYT bu hususta herhangi bir yasal sorumluluk
üstlenmeyecektir. NFT'ler veya tokenler, menkul kıymet, dijital para birimi, emtia veya başka
herhangi bir finansal araç oluşturma amacı taşımamaktadır ve olmayacaktır ve potansiyel bir
token sahibinin ikamet ettiği herhangi bir yargı çevresinde yürürlükte olan menkul kıymetler
kanunları da dahil olmak üzere ilgili menkul kıymetler düzenlemeleri kapsamında tescil
edilmemişlerdir.
ELYT Belgeleri bir izahname veya teklif değildir ve herhangi bir yargı çevresinde menkul
kıymet teklifi veya menkul kıymet şeklinde yatırım talebi olarak hizmet etme amacı
taşımamaktadır. Bununla birlikte, yukarıdakilere rağmen, belirli yargı çevrelerindeki mevzuat
gereği, şimdi veya gelecekte ELYT NFT'leri veya Tokenleri menkul kıymetler olarak kabul
edilebilir. ELYT, ELYT NFT'lerinin veya tokenlerinin potansiyel sahipleri için böyle bir tanıma
ve/veya böyle bir tanımanın yasal ve diğer sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmez
ve ELYT NFT'leri veya tokenleri ile satın alma, satış veya diğer işlemlerle ilgili herhangi bir
görüş veya tavsiye sunmaz ve ELYT Belgelerinin sağlanması, sözleşmelerin imzalanması veya
yatırım kararlarının kabulü ile ilgili konulara dayanak teşkil etmez veya bunlara itimat edilerek
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hareket edilmemelidir. ELYT Belgeleri, hiç kimseyi herhangi bir sözleşmeye girmeye, ELYT
NFT'lerinin veya tokenlerinin satışı veya satın alınmasına ilişkin yasal yükümlülükler almaya
ve herhangi bir kripto para birimini veya başka bir ödeme şeklini kabul etmeye zorlamaz.
ELYT NFT'lerinin veya Tokenlerinin potansiyel sahiplerinin, yukarıdaki konularda konuyla
ilgili bağımsız profesyonel danışmanlarla iletişime geçmeleri tavsiye edilir. Burada yer alan
belirli beyanlar, tahminler ve finansal bilgiler, ileriye dönük beyanlar veya bilgiler
niteliğindedir. Söz konusu ileriye dönük beyanlar veya bilgiler, gerçek olayların veya
sonuçların yapılan tahminlerden veya bu tür ileriye dönük beyanlarda ima edilen veya ifade
edilen sonuçlardan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek, bilinen ve bilinmeyen
riskler ve belirsizlikler içerir. Ayrıca, ELYT Belgelerinde kullanılan tüm gelir ve kâr hesaplama
örnekleri, yalnızca tanıtım amacı taşımaktadır veya sektör ortalamalarını göstermek amacıyla
verilmiştir.
Şüpheye mahal vermemek için belirtilmektedir ki, ELYT Belgelerinde ve ELYT
Platformunun/Web Sitesinin Hizmetlerinde yer alan hiçbir şey, ELYT ve/veya NFT'lerin veya
tokenlerin gelecekteki performansına ilişkin ya da NFT'lerin veya tokenların satın alınmasından
kaynaklanan gelecekteki kârlara dair bir garanti, vaat, beyan veya taahhüt işlevi görmez veya
bunlara bu nazarla bakılarak hareket edilmemelidir. ELYT NFT'leri veya Tokenleri, herhangi
bir yatırım, spekülatif veya diğer finansal amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,
ELYT Belgelerinde belirtilenler dışında başka hiçbir amaç için kullanılamaz. ELYT NFT'leri
veya Tokenleri yukarıda özellikle belirtilenler dışında, herhangi bir maliklik, dağıtım (kâr dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), itfa, tasfiye, mülkiyet (her türlü fikri mülkiyet dahil)
veya diğer mali veya yasal haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir şekilde
başka hiçbir hak bahşetmemektedir.
Topluluğun görüşü ve geri bildiriminin dikkate alınması söz konusu olmakla birlikte, ELYT
NFT'leri veya Tokenleri, ELYT Platformunun/Web Sitesinin hizmetleriyle ilgili karar alma
veya herhangi bir iş yönüne katılma hakkı vermez.
İngilizce, ELYT Hizmetleri, NFT'ler veya tokenler hakkında birincil resmi bilgi kaynağıdır,
burada yer alan herhangi bir bilgi zaman zaman diğer dillere çevrilebilir veya müşteriler,
yükleniciler, ortaklar vb. ile yazılı veya sözlü iletişim sırasında kullanılabilir. Söz konusu çeviri
veya iletişim sırasında, burada yer alan bilgilerin bir kısmı kaybolabilir, bozulabilir veya yanlış
tanıtılabilir. Bu tür alternatif iletişimlerin doğruluğu garanti edilemez. Söz konusu çeviriler ve
iletişimler ile İngilizce versiyon arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması
durumunda, bu İngilizce nüsha amir nüsha olarak kullanılacaktır.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
ELYT veya ELYT’in mevcut veya eski çalışanları, memurları, direktörleri, ortakları,
mütevellileri, temsilcileri, acenteleri, danışmanları, yüklenicileri veya gönüllüleri (bundan
sonra “ELYT Temsilcileri” olarak anılacaktır) herhangi bir NFT veya Token alıcısına karşı
herhangi bir kâr kaybı veya herhangi bir tasarruf kaybı dâhil olmak üzere aşağıda sayılanlarla
ilgili olan veya aşağıda sayılanlardan kaynaklanan herhangi bir arızi, doğrudan dolaylı özel
veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar bakımından hiçbir durumda hiçbir şekilde sorumlu
veya yükümlü olmayacaktır;
● ELYT veya bağlı şirketlerinden herhangi birinin, mevcut Bilgilerde açıklanan
veya öngörülen projenin veya platformun veya üyelik ağının veya NFT veya
Token özelliklerinin tamamını veya herhangi bir bölümünü teslim etme veya
gerçekleştirme konusundaki herhangi bir başarısızlığı;
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● ELYT tarafından sunulan hizmetleri veya ürünleri veya platformu veya üyelik
ağını veya NFT'leri veya Tokenleri herhangi bir zamanda kullanmanız veya
kullanamamanız;
● bu Şartlardan herhangi birinin ELYT veya ELYT Temsilcileri tarafından veya
sizin tarafınızdan veya herhangi bir üçüncü tarafça ihlali;
● herhangi bir güvenlik riski veya güvenlik ihlali veya güvenlik tehdidi veya
güvenlik saldırısı veya bilgisayar korsanı saldırıları, parola kayıpları, özel
anahtar kayıpları veya benzerleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
herhangi bir veri hırsızlığı veya kaybı;
● NFT'lerde veya Tokenlerde veya mevcut herhangi bir bilgide yer alan kod, metin
veya resimlerdeki hatalar veya kusurlar veya
● mevcut bilgilerde yer alan veya mevcut bilgilerden çıkarılmış herhangi bir bilgi;
● Mevcut bilgilerden kaynaklanan (veya ortaya çıktığı iddia edilen) herhangi bir
beklenti, vaat, beyan veya garanti;
● NFT'lerin veya Tokenlerin herhangi bir ülkede ve/veya herhangi bir borsada
veya piyasada (düzenlenmiş, düzenlenmemiş, birincil, ikincil veya başka
şekilde) fiyatlandırılmasındaki dalgalanma;
● NFT'lerin veya Tokenlerin satın alınması, kullanılması, satılması, yeniden
satılması, itfa edilmesi veya başka bir şekilde kullanılması veya
● NFT'ler veya Tokenler içeren bir cüzdanın herhangi bir özel anahtarını gerektiği
bir şekilde güvenceye almamanız
Mevcut Bilgiler (ELYT Platformu/Web Sitesindeki yasal belgeler dahil) ve NFT'ler veya
Tokenler "olduğu gibi" ve açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti olmaksızın
sağlanmaktadır. Mevcut Bilgileri kullanmanız ve herhangi bir miktarda NFT veya Token satın
almanız ve bunların kullanımıyla ilgili tüm sorumluluk ve risk size aittir. Yürürlükteki
kanunlar, yukarıdaki sorumluluk sınırlamasının tamamının veya herhangi bir bölümünün size
uygulanmasına elvermiyorsa, sınırlamalar yalnızca geçerli kanunların elverdiği azami ölçüde
sizin için geçerli olacaktır.
Yürürlükteki kanunların elverdiği azami ölçüde, aşağıda sayılanlardan işbu belgeyle gayri
kabili rücu ve koşulsuz olarak feragat etmektesiniz: (i) ELYT’e veya ELYT Temsilcilerinden
herhangi birine karşı sahip olabileceğiniz herhangi bir talep, tazminat veya başka bir şekilde
para ödemesi veya geri ödenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (fiili veya şarta
bağlı ve bir çalışan, ofis sahibi, mütevelli, vekil, müdür veya başka herhangi bir sıfatla veya
herhangi bir şekilde) her türlü hak ve alacak talebinden feragat etmektesiniz ve (ii) ELYT’i ve
tüm ELYT Temsilcilerini size karşı olabilecek her türlü sorumluluktan (her ne nitelikte olursa
olsun veya nasıl ortaya çıkarsa çıksın) ibra etmektesiniz.
Herhangi bir nedenle, bu paragraf veya bu Şartlar uyarınca ibra edildiği iddia olunan herhangi
bir taleple ilgili olarak bundan sonra herhangi bir nedenle herhangi bir dava veya yasal işlem
başlatırsanız veya başka bir şekilde ELYT veya herhangi bir ELYT Temsilcisine karşı böyle
bir iddiada bulunmaya teşebbüs ederseniz, işbu belgeyle siz ELYT’i ve tüm ELYT
Temsilcilerini aşağıda sayılanlara karşı tamamen talep üzerine tazmin etmeyi ve tazmin
ettirmeyi gayrikabili rücu ve koşulsuz olarak taahhüt etmektesiniz;
● her durumda, sizin tarafınızdan bu tür bir davanın açılması veya başlatılması
veya böyle bir iddianın takibi nedeniyle veya bununla bağlantılı olmak kaydıyla;
● ELYT veya herhangi bir ELYT Temsilcisinin maruz kaldığı tüm yükümlülükler
veya kayıplar ve
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● ELYT veya herhangi bir ELYT Temsilcisi tarafından makul ve uygun şekilde
yapılan tüm masraflar, ödenen ücretler ve makul harcamalar (makul yasal
giderler ve harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere),
Bu "Yasal Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler ve Riskler" bölümünün herhangi bir hükmü
veya bölümü geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz hale gelirse, geçerli, söz konusu
hükmün veya bölümün yasal ve uygulanabilir hale getirmek için gereken minimum ölçüde
değiştirildiği kabul edilecektir. Bu değişikliğin mümkün olmaması halinde ilgili hüküm veya
bölüm metinden çıkartılmış sayılacaktır. Bu "Yasal Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler ve
Riskler" bölümündeki bir hükmün veya bölümün değiştirilmesi veya silinmesi, bu "Yasal
Sorumluluk Reddi, Değerlendirmeler ve Riskler" bölümünün geri kalanının geçerliliğini ve
uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
İLERİYE DÖNÜK İFADELER İLE İLGİLİ UYARI NOTU
Mevcut Bilgilerde yer alan tüm beyanlar, herhangi bir basın bülteninde veya kamuya açık
herhangi bir yerde yapılan beyanlar ve ELYT veya ELYT Temsilcileri tarafından (duruma göre)
yapılabilecek, tarihsel bir gerçekle ilgili olmayan sözlü beyanlar, “ileriye dönük ifadeleri”
oluşturur.
Bu ifadelerden bazıları, “amaç”, “hedef”, “öngörmek”, “inanmak”, “olabilir”, “tahmin etmek”,
“beklemek”, “eğer”, “niyet etmek”, olabilir", "planlamak", "mümkün", "muhtemel", "proje",
"gerekir", "olur", "olacak" veya diğer benzer terimler gibi ileriye dönük terimlerle
tanımlanabilir. Ancak, bu terimler ileriye dönük ifadeleri tanımlarken kullanılabilecek yegâne
araçlar değildir.
Bu ileriye dönük beyanlar, yalnızca web sitesinin yayınlandığı tarihten sonra ve Web Sitesinin
en son güncellendiği tarihten itibaren geçerlidir. Ne ELYT ne de ELYT Temsilcileri ne de başka
herhangi bir kişi, ELYT’in gelecekteki fiili sonuçlarının, performansının veya başarılarının bu
ileriye dönük ifadelerde belirtildiği gibi olacağını beyan, garanti etmez ve/veya taahhüt etmez.
ELYT’in fiili sonuçları, performansı veya başarıları, bu ileriye dönük ifadelerde
öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.
Mevcut Bilgiler içerisinde yer alan hiçbir şey, ELYT’in gelecekteki performansı veya
politikalarına ilişkin bir vaat, beyan veya taahhüt değildir veya bu şekilde itimat edilerek
hareket edilemez. Ayrıca, ELYT, yeni bilgiler mevcut olsa veya gelecekte başka olaylar
meydana gelse bile, bu ileriye dönük ifadelerden herhangi birini güncelleme veya gelecekteki
gelişmeleri, olayları veya koşulları yansıtmak için bu ileriye dönük ifadeler herhangi bir
revizyonu kamuya duyurma sorumluluğunu reddeder.
RİSK FAKTÖRLERİ
ELYT Platformu/Web Sitesi Hizmetlerine katılmaya karar vermeden önce, risk faktörlerinin
her birini ve bu Şartlarda yer alan diğer tüm bilgileri dikkatlice düşünmeli ve
değerlendirmelisiniz.
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