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ELYT PROHIBITON OF USE 

Last updated June 22, 2022 

The Services are intended solely for users who are 18 or older and who satisfy the criteria described 

in these Terms.  

You represent and warrant that you:  

(a) are not located in, or a citizen or resident of the United States,  

(b) are of legal age to form a binding contract;  

(c) have not previously been suspended or removed from using our Services;  

(d) are not a legal or natural person with US citizenship, domicile or tax liability in the USA or 

according to the sanction lists of OFAC, the United Nations, the European Union, the United 

Kingdom or other sanction lists and also no Politically Exposed Person (PEP). Sanction lists include 

both lists of sanctioned states (country lists) and lists of sanctioned persons (name lists);  

(e) are not placed on the U.S. Commerce Department’s Denied Persons List; and  

(f) have full power and authority to agree to these Terms. 

You may not use the Services if you are located in, or a citizen or resident of the United States. You 

may not use the Services if you are located in, or a citizen or resident of any state, country, territory 

or other jurisdiction that is embargoed by the United States, or if you are on any trade or economic 

sanctions lists, such as the United Nations Security Council Sanctions List. You may not use the 

Services if you are located in, or a citizen or resident of any state, country, territory or other 

jurisdiction where your use of the Services would be illegal or otherwise violate any applicable law.  

You represent and warrant that you are not a citizen or resident of any such jurisdiction and that you 

will not use any Services while located in any such jurisdiction, and that you are not on any trade or 

economic sanctions list. You also may not use the Services if you are located in, or a citizen or resident 

of, any other jurisdiction where ELYT has determined, at its discretion, to prohibit use of the Services. 

ELYT may implement controls to restrict access to the Services from any jurisdiction prohibited 

pursuant to this Section.  

 

 

ELYT KULLANIM YASAĞI 

Son güncelleme 22 Haziran 2022 

Hizmetler, yalnızca 18 yaşında veya daha büyük olan ve bu Koşullarda açıklanan kriterleri karşılayan 

kullanıcılara yöneliktir. 

Aşağıda sayılanları beyan ve garanti edersiniz;  

(a) Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet etmemekte veya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı 

veya mukimi değilsiniz,  

(b) Bağlayıcı bir sözleşme kurmak için aranan yasal yaştasınız;  

(c) Daha önce Hizmetlerimizi kullanma hakkınız askıya alınmamış veya iptal edilmemiştir;  

(d) ABD vatandaşlığı, ikametgâhı veya ABD'de vergi yükümlülüğü olan tüzel veya gerçek bir kişi 

değilsiniz ya da OFAC, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık veya diğer yaptırım 

listelerinde ye alan bir gerçek veya tüzel kişi değilsiniz ve ayrıca Siyasi Açıdan Sakıncalı (PEP) bir 

kişi değilsiniz. Yaptırım listeleri hem yaptırım uygulanan devletlerin listelerini (ülke listeleri) hem de 

yaptırım uygulanan kişilerin listelerini (isim listeleri) içerir;  

(e) ABD Ticaret Bakanlığı'nın Reddedilen Kişiler Listesi'nde yer almamaktasınız ve  
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(f) Bu Şartları kabul etmek için tam güç ve yetkiye sahipsiniz. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyorsanız veya Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı veya 

mukimi iseniz Hizmetleri kullanmanız mümkün değildir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından 

ambargo uygulanan herhangi bir eyalette, ülkede, bölgede veya başka bir yargı çevresinde 

bulunuyorsanız veya ikamet ediyorsanız ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırım Listesi 

gibi herhangi bir ticari veya ekonomik yaptırım listesinde yer alıyorsanız Hizmetleri kullanmanız 

mümkün değildir. Hizmetleri kullanımınızın yasa dışı olacağı veya yürürlükteki herhangi bir kanunu 

ihlal edeceği herhangi bir eyalette, ülkede, bölgede veya başka bir yargı çevresinde bulunuyorsanız 

veya ikamet ediyorsanız Hizmetleri kullanmanız mümkün değildir. 

Söz konusu yargı çevrelerinin vatandaşı veya mukimi olmadığınızı ve bu tür bir yargı çevresinde 

bulunduğunuz sürece herhangi bir Hizmeti kullanmayacağınızı ve herhangi bir ticari veya ekonomik 

yaptırım listesinde olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz. Ayrıca, ELYT'in kendi takdirine bağlı 

olarak Hizmetlerin kullanımını yasaklamaya karar verdiği başka bir yargı çevresinde bulunuyorsanız 

veya bu yargı çevresinin vatandaşı veya mukimi iseniz Hizmetleri kullanmanız mümkün değildir. 

ELYT, bu Bölüm uyarınca yasaklanan herhangi bir yargı çevresinden Hizmetlere erişimi kısıtlamak 

için kontrol tedbirleri uygulayabilir. 
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