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ELYT TERMS OF USE 

Last updated June 22, 2022 

PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY AS THEY CONTAIN 

IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS, REMEDIES 

AND OBLIGATIONS. THESE INCLUDE VARIOUS LIMITATIONS AND 

EXCLUSIONS, A CLAUSE THAT GOVERNS THE JURISDICTION AND VENUE OF 

DISPUTES, BINDING ARBITRATION ON AN INDIVIDUAL BASIS, AND 

OBLIGATIONS TO COMPLY WITH APPLICABLE LAWS AND REGULATIONS. 

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, BY ACCESSING OR USING THE SITE 

OR SERVICES, YOU ARE INDICATING THAT YOU HAVE READ, AND THAT 

YOU UNDERSTAND AND AGREE TO BE BOUND BY THESE TERMS. 

1. Acceptance of Terms 

Welcome to the ELYT website. ELYT TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI ("ELYT") owns and 

operates ELYT.NET and other mobile or affiliated websites or applications that refer to these 

Terms of Use (collectively, the "Site"). ELYT operates the Site to provide information and 

certain services to visitors (the "Services"). 

By using the Site or any Services available through the Site, you agree to comply with and be 

legally bound by the terms, conditions, and restrictions of these Terms of Use ("Terms"). 

Please read carefully these Terms and our Privacy Policy, which may be found at 

https://static.elyt.net/legal/ELYT.Privacy_Policy.pdf and which are incorporated by reference 

into these Terms. These Terms, together with our Privacy Policy, govern your access to and 

use of the Site and Services, and constitute a binding legal agreement between you and ELYT.  

If you do not agree to these Terms, you have no right to obtain information from or otherwise 

continue using the Site or Services. 

Individuals who use the Site are referred to as "Users", "you" and "your". If you access the 

Site or accept these Terms on behalf of a ELYT or other legal entity, you represent and warrant 

that you have the authority to bind that legal entity and, in such event, "you" and "your" will 

refer to that legal entity. 

"We", "us", or "our" refer to ELYT.  

In addition, in these Terms, unless the context requires otherwise, words in one gender include 

all genders and words in the singular include the plural and vice-versa. 

2. Modification 

ELYT reserves the right, at its sole discretion, to modify or discontinue, temporarily or 

permanently, the Site, Services or to modify these Terms at any time and without prior notice. 

If we modify these Terms, we will post the modification on the Site. We will also update the 

"Last Updated Date" at the top of these Terms. Modifications to these Terms will automatically 

take effect upon posting. By continuing to access or use the Site after we have posted a 

modification, you are indicating that you agree to be bound by the modified Terms. If the 

modified Terms are not acceptable to you, your only recourse is to cease accessing or using the 

Site. 

3. Eligibility 

The Site is intended solely for persons who are  

(i) 18 or older, or  

https://static.elyt.net/legal/ELYT.Privacy_Policy.pdf
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(ii) 13 and older if either (a) an emancipated minor, or (b) he/she possesses legal parental or 

guardian consent.  

By accessing or using the Site you represent and warrant that you are not legally prohibited 

from accessing the Site or using the Services under the laws of the country in which you access 

or use the Site. 

4. About the Site 

The Site allows a User to access information and the Services and provides opportunities for a 

User to request information, apply for an account, sign up for notifications or a newsletter, 

apply to a position, or engage with ELYT through provided communication options. You agree 

to provide accurate, current and complete information in all communications with ELYT and 

in all other use of the Site or Services. 

THE SITE AND SERVICES ARE INTENDED TO BE USED TO FACILITATE 

MARKETORS AND INFLUENCERS TO CONNECT AND ENTER INTO AGREEMENTS 

WITH ELYT AND-OR WITH EACH OTHER. ELYT CANNOT AND DOES NOT 

CONTROL THE CONTENT POSTED BY USERS AND IS NOT RESPONSIBLE FOR AND 

DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY RELATED TO ANY AND ALL SUCH USER 

CONTENT, INCLUDING COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS, RULES, AND 

GUIDES ETC. 

Users can deposit and withdraw relevant tokens to the website. When a user wants to withdraw 

the tokens, the User will be subject to two-factor authentication. 

The user has the right to withdraw the NFTs created by ELYT with the tokens accepted by the 

website to their own wallet by paying the mint fee. The user can reload the NFT User has 

withdrawn his/her own wallet to his/her account on the website by paying the mint fee again. 

The user can also list the NFTs in his/her account on the website by using the listing feature on 

the website. 

ELYT reserves the right without notice, explanation or liability to: 

- restrict or remove your ability to freely set a User Account; 

- disallow any specific User Account 

- edit any specific User Account; and/or 

- fully remove any User Account from ELYT, the Website or anywhere else related to the 

Services where they appear or are stored. 

ELYT reserves the right, acting at its sole discretion, to refuse to accept your registration 

request for a User Account. To the greatest extent permitted by law, ELYT also reserves the 

right, acting at its sole discretion, at any time to cancel your registration and access to your 

User Account or to restrict, limit or otherwise change your existing rights of access to your 

User Account, or any specific feature or benefit afforded to you in relation to your User 

Account, including without limitation in respect of any content (any such action a "Ban"), if it 

believes, at its sole discretion, that you have breached these Terms of Use or any other 

agreements between the Parties or for any other reason whatsoever.  

In such an event you agree that ELYT will not be required to provide you with prior notice or 

explanation in respect of such action. Unless notified otherwise by ELYT within 7 calendar 

days of such ban, any ban by which your access to your User Account is fully cancelled shall 

be deemed as an immediate termination of this Agreement. In an event of Ban, you agree that 

you will remain fully bound under the terms of this Agreement until its termination or expiry. 
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ELYT may also, where it believes such action is necessary, without notice, block IP addresses 

of any users who ELYT believes, at its sole discretion, have breached these Terms of Use. 

5. User Affirmations, Conduct and Use 

By using the Site, you represent, warrant and agree to the following: 

● You are at least 18 years of age. 

● You are solely responsible for compliance with any and all laws, rules, regulations, or 

obligations that may apply to your use of the Site. 

● Nothing that you upload, publish, represent, warrant or transmit using the Site, will 

infringe, misappropriate or violate a third party's patent, copyright, trademark, trade 

secret, moral rights or other proprietary or intellectual property rights, or rights of 

publicity or privacy, or result in the violation of any applicable law or regulation. 

● You will not use manual or automated software, devices, scripts, redirects, robots, other 

means or processes to access, "scrape", "crawl" or "spider" any web pages or other 

services contained in the Services. 

● You will not use the Site for any commercial or other purposes that are not expressly 

permitted by these Terms. 

● You will not copy, store or otherwise access any information contained on the Site for 

purposes not expressly permitted by these Terms. 

● You will not interfere with or damage the Site, including, without limitation, through 

the use of viruses, cancel bots, Trojan horses, harmful code, flood pings, denial-of-

service attacks, packet or IP spoofing, forged routing or electronic mail address 

information or similar methods or technology; 

● You will not impersonate any person or entity, or falsify or otherwise misrepresent 

yourself or your affiliation with any person or entity. 

● You will not systematically retrieve data or other content from our Services to create or 

compile, directly or indirectly, in single or multiple downloads, a collection, 

compilation, database, directory or the like, whether by manual methods, through the 

use of bots, crawlers, or spiders, or otherwise. 

● You will not access, tamper with, or use non-public areas of the Site, ELYT's computer 

systems, or any third-party provider system. 

● You will not attempt to probe, scan, or test the vulnerability of any ELYT system or 

network or breach any security or authentication measures. 

● You will not avoid, bypass, remove, deactivate, impair, descramble, or otherwise 

circumvent any technological measure implemented by ELYT or any of ELYT's 

providers or any other third party (including other Users) to protect the Site. 

● You will not advocate, encourage, or assist any third party in doing any of the foregoing. 
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ELYT will have the right to investigate and prosecute violations of any of the above to the 

fullest extent of the law. ELYT may involve and cooperate with law enforcement authorities 

in prosecuting Users who violate these Terms. 

You acknowledge that ELYT has no obligation to monitor your access to or use of the Site, but 

has the right to do so for the purpose of operating the Site, to ensure your compliance with 

these Terms, or to comply with applicable law or the order or requirement of a court, 

administrative agency or another governmental body. 

6. Risks Related NFTs 

NFTs are subject to certain inherent risks, in particular because NFTs may be based or enabled 

by the Smart Contracts on the AVALANCHE Blockchain (or any successor digital item 

standard). These risks include, inter alia, the following, which you acknowledge and accept to 

solely bear when acquiring, holding, managing, using, selling and/or otherwise alienating 

NFTs: 

i) There may not be a market with a sufficient number of potential buyers and sellers 

of NFTs. NFTs may therefore not be liquid, and you may not be able to effectively 

resell NFTs you have acquired. We make no representations or warranties that NFTs 

can effectively be resold. 

ii) NFTs may not have a use other than within ELYT, if at all. 

iii) The value of an NFT may be volatile. Virtual currencies and assets can be very 

volatile and impact the value of NFTs. We make no representations or warranties that 

any NFTs will retain and increase their value. You might lose money. 

iv) The ELYT platform may subject your ability to purchase, hold, manage, use, sell, 

and/or otherwise alienate NFTs to costs, fees, deductions or expenses, which you 

hereby agree to fully and solely bear. 

v) The ELYT platform may not function properly and may be subject to hacking, 

malicious software, interruptions and failures. These events may cause delays or 

failures in your ability to purchase, hold, manage, use, sell, or otherwise alienate NFTs. 

vi) Wallet accounts may not function properly and may be subject to hacking, malicious 

software, interruptions and failures. These events may cause delays or failures in your 

ability to purchase, hold, manage, use, sell, or otherwise alienate NFTs. 

vii) Laws may apply in certain jurisdictions and new regulations could be enacted that 

might limit or require changes to the functionality enabled by the ELYT platform, 

which could impact and/or impede on your ability to purchase, hold, manage, use sell, 

or otherwise alienate NFTs. 

viii) Other changes to the ELYT platform could impact and/or impede on your ability 

to purchase, hold, manage, use, sell, or otherwise alienate NFTs. 

7. Ownership 

The Site is protected by copyright, trademark, and other laws of foreign countries. You 

acknowledge and agree that the Site and Services, including all associated intellectual property 

rights, are the exclusive property of ELYT and its licensors. You will not remove, alter or 

obscure any copyright, trademark, service mark or other proprietary rights notices incorporated 

in or accompanying the Site, Services or Content. 

8. Links 
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The Site may contain links to third-party websites or resources. You acknowledge and agree 

that ELYT is not responsible or liable for:  

(i) the availability or accuracy of such websites or resources; or  

(ii) the content, products, or services on or available from such websites or resources.  

Links to such websites or resources do not imply any endorsement by ELYT. You acknowledge 

sole responsibility for and assume all risk arising from your use of any such websites or 

resources or the content, products or services on or available from such websites or resources. 

9. Advertisements 

ELYT may include advertisements on its own behalf or paid advertisements on behalf of 

interested companies and/or individuals on the Site. By clicking on the advertisements, you 

may be shifted to a website of the advertiser or receive other messages, information, or offers 

from the advertiser. You acknowledge and agree that ELYT is not liable for the privacy 

practices of advertisers or the content of their websites, information, messages or offers. Users 

are wholly liable for all communications with advertisers and for all transactions subsequently 

executed. 

10. Proprietary Rights Notices 

All trademarks, service marks, logos, trade names and any other proprietary designations of 

ELYT used herein are trademarks or registered trademarks of ELYT. Any other trademarks, 

service marks, logos, trade names, and any other proprietary designations are the trademarks 

or registered trademarks of their respective parties. 

11. Termination 

We may, in our discretion and without liability to you, with or without cause, with or without 

prior notice, and at any time terminate these Terms or your access to our Site. 

12. Disclaimers 

IF YOU CHOOSE TO USE THE SITE OR SERVICE, YOU DO SO AT YOUR SOLE RISK. 

THE SITE AND SERVICE ARE PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE," WITHOUT 

WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. WITHOUT LIMITING 

THE FOREGOING, ELYT EXPLICITLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, QUIET 

ENJOYMENT OR NON-INFRINGEMENT, AND ANY WARRANTIES ARISING OUT OF 

COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. ELYT MAKES NO WARRANTY THAT 

THE SITE OR SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR BE AVAILABLE 

ON AN UNINTERRUPTED, SECURE, OR ERROR-FREE BASIS. ELYT MAKES NO 

WARRANTY REGARDING THE QUALITY OF THE SITE OR SERVICES. 

13. Limitation of Liability 

YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE MAXIMUM EXTENT 

PERMITTED BY LAW, THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF YOUR ACCESS TO AND 

USE OF THE SITE OR SERVICES REMAINS WITH YOU. NEITHER ELYT NOR ANY 

OTHER PARTY INVOLVED IN CREATING, PRODUCING OR DELIVERING THE SITE 

OR ANY SERVICES WILL BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 

EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOST PROFITS, LOSS 

OF DATA OR LOSS OF GOODWILL, SERVICE INTERRUPTION, COMPUTER 

DAMAGE OR SYSTEM FAILURE OR THE COST OF SUBSTITUTE PRODUCTS OR 

SERVICES, OR FOR ANY DAMAGES FOR PERSONAL OR BODILY INJURY OR 
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EMOTIONAL DISTRESS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THESE 

TERMS, FROM THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SITE OR SERVICES, 

WHETHER BASED ON WARRANTY, CONTRACT, TORT (INCLUDING 

NEGLIGENCE), PRODUCT LIABILITY OR ANY OTHER LEGAL THEORY, AND 

WHETHER OR NOT ELYT HAS BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGE, EVEN IF A LIMITED REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE 

FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. 

14. Indemnification 

You agree to release, defend, indemnify, and hold ELYT and its affiliates and subsidiaries, and 

their officers, directors, employees and agents, harmless from and against any claims, 

liabilities, damages, losses, and expenses, including, without limitation, reasonable legal fees, 

arising out of or in any way connected with (a) your access to or use of the Site, or your 

violation of these Terms; (b) your reliance on the Site;(c) your violation of any third party right, 

including without limitation any copyright, property, or privacy right; or (d) any claim that 

your use of the Site caused damage to a third party. ELYT shall have the right to control all 

defense and settlement activities. 

15. Assignment 

You may not assign or transfer these Terms, by operation of law or otherwise, without ELYT's 

prior written consent. Any attempt by you to assign or transfer these Terms, without such 

consent, will be null and of no effect.  

ELYT may assign or transfer these Terms, at its sole discretion, without restriction. Subject to 

the foregoing, these Terms will bind and insure to the benefit of the parties, their successors 

and permitted assigns. 

16. Notices 

Unless otherwise specified herein, any notices or other communications permitted or required 

hereunder, including those regarding modifications to these Terms, will be in writing and given 

by ELYT by posting to the website or via electronic mail. For notices or communications by 

ELYT made by e-mail, if any, the date of receipt will be deemed the date on which such notice 

is transmitted. 

17. Controlling Law and Jurisdiction 

You agree that (i) the Site shall be deemed solely based in Tukey, and (ii) the Site shall be 

deemed a passive website that does not give rise to personal jurisdiction over ELYT, either 

specific or general, in jurisdictions other than Turkey. These Terms shall be governed by the 

internal substantive laws of Turkey, without respect to its conflict of laws principles. You and 

we agree to submit to the personal jurisdiction of a state court located in Turkey for any actions 

for which the parties retain the right to seek injunctive or other equitable relief in a court of 

competent jurisdiction to prevent the actual or threatened infringement, misappropriation or 

violation of a party's copyrights, trademarks, trade secrets, patents, or other intellectual 

property rights, as set forth in the Dispute Resolution Provision below. 

YOU AND ELYT AGREE THAT ANY CAUSE OF ACTION ARISING OUT OF OR 

RELATED TO THE SITE, SERVICES OR CONTENT MUST COMMENCE WITHIN ONE 

(1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION ACCRUES. OTHERWISE, SUCH CAUSE 

OF ACTION IS PERMANENTLY BARRED AND WAIVED. 

18. Severability 
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These Terms are intended to govern the agreement between ELYT and you to the extent 

permitted by all applicable laws, ordinances, rules, and regulations. If any provision of these 

Terms or the application thereof to any person or circumstances shall, for any reason or to any 

extent, be invalid or unenforceable, the remainder of these Terms and the application of such 

provision to other persons or circumstances shall not be affected thereby, but rather shall be 

enforced to the greatest extent permitted by law. 

19. Dispute Resolution Provision 

This Agreement is governed by the laws of Turkey 

User shall contact the ELYT first. The ELYT will seek to address User’s concerns without 

resorting to formal legal proceedings whenever possible. If User has a dispute with the ELYT, 

User should contact the ELYT, and a case number will be assigned. The ELYT will attempt to 

resolve User’s dispute internally as soon as possible. The parties will agree to negotiate in good 

faith to resolve the dispute and discussions will remain confidential and subject to applicable 

laws protecting settlement discussions from use as evidence in any legal proceeding. 

User and the ELYT agree that subject to any dispute, claim, or controversy between User and 

the ELYT that arises in connection with, or relating in any way, to these Terms, or to User’s 

relationship with the ELYT as a user of the Services (whether by contract, tort, statute, fraud, 

misrepresentation, or any other legal theory, and whether the claims arise during or after the 

termination of these Terms) will be determined by a mandatory final and binding individual 

arbitration rather than a class action, except as set forth below under exceptions to the 

Agreement to Arbitrate. User and the ELYT further agree that the arbitrator will have the 

exclusive power to rule on his or her jurisdiction, including, without limitation, any objections 

with respect to the existence, scope, or validity of the Agreement to Arbitrate, or to the 

arbitrability of any claim or counterclaim. Arbitration is more informal than a lawsuit in court. 

THERE IS NO JUDGE OR JURY IN ARBITRATION, AND COURT REVIEW OF AN 

ARBITRATION AWARD IS LIMITED. There may be more limited discovery than in court. 

The arbitrator must follow this agreement and can award the same damages and relief as a 

court, including, if applicable, attorney fees, except the arbitrator may not award declaratory 

or injunctive relief benefiting anyone but the parties to the arbitration. The arbitration 

provisions set forth in this clause will survive termination of these Terms. 

Any dispute arising out of or in connection with these Terms including any question regarding 

its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration 

administered by the İstanbul Chamber of Commerce Arbitration and Mediation Center 

(ITOTAM) in accordance with the Arbitration Rules of İstanbul Chamber of Commerce and 

Mediation Center (ITOTAM Rules) for the time being in force, which rules are deemed to be 

incorporated by reference in these Terms. The language to be used in the arbitral proceedings 

shall be Turkish. The governing law of the Agreement shall be the Republic of Turkey. The 

seat of the arbitration shall be İstanbul. The Tribunal shall consist of one arbitrator. The 

arbitration award shall be final and binding on the Parties. 

The parties agree that the arbitration will be kept confidential. The existence of the arbitration, 

any non-public information provided in the arbitration, and any submissions, orders or awards 

made in the arbitration will not be disclosed to any non-parties except the tribunal, the parties, 

their counsel, experts, witnesses, accountants and auditors, insurers and reinsurers, and any 

other person necessary to facilitate the arbitration. Notwithstanding the preceding, a party may 

disclose information to the extent that disclosure may be required to fulfill a legal duty, protect, 

or pursue a legal right, or enforce or challenge an award in bona fide legal proceedings. This 



 

8 

confidentiality provision will survive the termination of these Terms and any arbitration 

brought under these Terms. 

User and the ELYT agree that any claims relevant to these Terms, or User’s relationship with 

the ELYT will be brought against the other party in arbitration on an individual basis only and 

not as a plaintiff or class member in a purported class or representative action. User and the 

ELYT further agree to waive any right for such claims to be brought, heard, or arbitrated as a 

class, collective, representative, or private attorney general action, to the extent permissible by 

applicable laws. Combining or consolidating individual arbitrations into a single arbitration is 

not permitted without the consent of all parties involved. 

The ELYT reserves the right to update, modify, revise, suspend, or make future changes 

regarding the parties' Agreement to Arbitrate, subject to applicable laws. User hereby consents 

and agrees that it is User’s responsibility to ensure that your understanding of this Clause is up 

to date. Subject to applicable laws, User’s continued use will be interpreted as the acceptance 

of any modifications regarding the parties' Agreement to Arbitrate. User agrees that if User 

objects to the modifications to Arbitration clauses, the ELYT may block access to User’s 

account pending closure of account. In such circumstances, these Terms prior to modification 

will remain in full force and affect the pending closure of your accessibility. 

User and the ELYT agree that the decision of the sole arbitrator to any such dispute, 

controversy, difference or claim shall be final and binding upon both Parties.  

20. International Users 

ELYT makes no claim that the Site is appropriate or may be downloaded outside of Turkey. If 

you access the Site from a location outside Turkey, you do so at your own risk and are 

responsible for compliance with all applicable laws, rules, regulations or decrees of your 

jurisdiction. 

21. Feedback and Reporting Misconduct 

We welcome and encourage you to provide feedback, comments and suggestions (collectively 

"Feedback") for improvements to the Site. You may submit feedback by emailing us at 

support@elyt.net You acknowledge and agree that all Feedback will be the sole and exclusive 

property of ELYT and you hereby irrevocably assign to ELYT and agree to irrevocably assign 

to ELYT all of your right, title, and interest in and to all Feedback, including without limitation 

all worldwide patent, copyright, trade secret, moral and other proprietary or intellectual 

property rights therein. At ELYT's request and expense, you will execute documents and take 

such further acts as ELYT may reasonably request to assist ELYT to acquire, perfect, and 

maintain its intellectual property rights and other legal protections for the Feedback. 

22. General 

The failure of ELYT to enforce any right or provision of these Terms will not constitute a 

waiver of future enforcement of that right or provision. The waiver of any such right or 

provision will be effective only if in writing and signed by a duly authorized representative of 

ELYT. Except as expressly set forth in these Terms, the exercise by either party of any of its 

remedies under these Terms will be without prejudice to its other remedies under these Terms 

or otherwise. If for any reason an arbitrator or a court of competent jurisdiction finds any 

provision of these Terms invalid or unenforceable, that provision will be enforced to the 

maximum extent permissible and the other provisions of these Terms will remain in full force 

and effect. 

Each of the Parties is an independent contractor, and neither Party is the legal representative, 

agent, joint venturer, partner, or employee of the other Party for any purpose whatsoever.  

mailto:support@elyt.net
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Neither Party has any right or authority to assume or create any obligations of any kind or make 

any representation or warranty on behalf of the other Party, whether expressed or implied, or 

to bind the other Party in any respect whatsoever. 

23. Entire Agreement 

These Terms constitute the entire and exclusive understanding and agreement between ELYT 

and you regarding the Site and supersede and replace any and all prior oral or written 

understandings or agreements between ELYT and you regarding the same. 

24. Evidences 

Any correspondence to be made between the Parties pursuant to this Agreement will be made 

via email. Parties declare, accept, and undertake that in case of disputes that may arise from 

this Agreement, the email correspondences, online records of ELYT, commercial books of 

ELYT and records between them will accept conclusive evidence. 

25.Disclaimer 

The original, legally binding version of this document is written in Turkish. If it is translated 

into other languages by non-native Turkish-speakers or by software, there may be discrepancies 

between the Turkish version and the translated version. If so, the Turkish version supersedes 

the translated version. 

 

 

 

ELYT KULLANIM ŞARTLARI 

Son güncelleme 22 Haziran 2022 

YASAL HAKLARINIZ, HUKUKİ ÇÖZÜM YOLLARINIZ VE 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERDİĞİ İÇİN LÜTFEN 

BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. BUNLAR, ÇEŞİTLİ 

SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR, UYUŞMAZLIKLARLA İLGİLİ YARGI 

YETKİSİNİ VE YERİNİ YÖNETEN BİR HÜKÜM, BİREYSEL BAĞLAYICI 

TAHKİM VE GEÇERLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYMA 

YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DE İÇERMEKTEDİR. 

SİTE VEYA HİZMETLERE ERİŞEREK YA DA HİZMETLERİ KULLANARAK, BU 

ŞARTLARI OKUDUĞUNUZU VE ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ İKRAR 

VE KABUL EDERSİNİZ. 

1. Kullanım Şartlarının Kabulü 

ELYT web sitesine hoş geldiniz. ELYT TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ ("ELYT"), 

ELYT.NET'in ve bu Kullanım Şartlarında atıf yapılan diğer mobil veya bağlı web sitelerinin 

veya uygulamalarının (topluca "Site") sahibi ve işletmecisidir. ELYT, Siteyi ziyaretçilere bilgi 

ve belirli hizmetler ("Hizmetler") sağlamak amacıyla işletmektedir. 

Siteyi veya Site aracılığıyla sunulan herhangi bir Hizmeti kullanarak, bu Kullanım Şartlarının 

("Şartlar") hüküm, koşul ve kısıtlamalarına uymayı ve bunlara yasal olarak bağlı kalmayı 

kabul etmektesiniz. Lütfen https://static.elyt.net/legal/ELYT.Privacy_Policy.pdf adresinde yer 

alan ve bu Şartlara atıf yoluyla dahil edilen bu Şartları ve Gizlilik Politikamızı dikkatlice 

okuyunuz. Bu Şartlar, Gizlilik Politikamızla birlikte, Siteye ve Hizmetlere erişiminizi ve 

kullanımınızı düzenler ve siz ve ELYT arasında bağlayıcı bir yasal sözleşme teşkil eder. 

https://static.elyt.net/legal/ELYT.Privacy_Policy.pdfa
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Bu Şartları kabul etmiyorsanız, Siteden veya Hizmetlerden bilgi alma veya Siteyi veya 

Hizmetleri kullanmaya devam etme hakkınız bulunmamaktadır. 

Siteyi kullanan kişiler "Kullanıcılar", "siz" ve "sizin" ifadeleri kullanılarak anılacaktır. ELYT 

veya başka bir tüzel kişilik adına Siteye erişirseniz veya bu Şartları kabul ederseniz, söz konusu 

tüzel kişiliği temsil ve ilzam yetkinizin olduğunu ve böyle bir durumda "siz" ve "sizin" 

terimlerinin söz konusu tüzel kişiliğe atıfta bulunacağını beyan ve taahhüt edersiniz. 

"Biz", "bizler" veya "bizim" kelimeleri, ELYT’i ifade eder. 

Ayrıca, bu Şartlarda, içerik aksini gerektirmedikçe, bir cinsiyeti işaret eden kelimeler tüm 

cinsiyetleri içerir ve tekil kelimeler çoğulları içerir ve bunun tersi de geçerlidir. 

2. Değişiklik 

ELYT, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Siteyi, Hizmetleri herhangi bir anda ve önceden 

bildirimde bulunmaksızın geçici veya kalıcı şekilde değiştirme veya sonlandırma veya bu 

Şartları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Şartları değiştirirsek, değişikliği Sitede 

yayınlayacağız.  Ayrıca, bu Şartların en üst kısmında belirtilen "Son Güncelleme Tarihi"ni de 

güncelleyeceğiz. Bu Şartlarda yapılacak değişiklikler, yayınlandıktan sonra kendiliğinden 

yürürlüğe girecektir. Bir değişiklik yayınladıktan sonra Siteye erişmeye veya Siteyi 

kullanmaya devam ederek, değiştirilen Şartlara tabi olmayı kabul ettiğinizi belirtmiş 

olmaktasınız. Değiştirilen Şartlar sizin için kabul edilebilir değilse, bu hususta başvurabileceği 

yegâne hukuki çözüm yolu Siteyi ziyaret etmeye veya Siteyi kullanmaya son vermektir. 

3. Uygunluk 

Site yalnızca aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler için tasarlanmıştır; 

(i) 18 yaşında veya daha büyük veya 

(ii) (a) ebeveynlerini yasal olarak terk etmiş reşit olmayan veya (b) yasal ebeveyn veya vasi 

iznine sahip 13 yaş ve üstü kişiler 

Siteye erişerek veya Siteyi kullanarak, Siteye eriştiğiniz ya da Siteyi kullandığınız ülkenin 

yasaları uyarınca Siteye erişiminizin veya Hizmetleri kullanmanızın yasal olarak 

yasaklanmadığını beyan ve taahhüt etmektesiniz. 

4. Site Hakkında 

Site, bir Kullanıcının bilgilere ve Hizmetlere erişmesine izin vermektedir ve bir Kullanıcıya 

bilgi talep etme, bir hesap için başvuru yapma, bildirimler veya bülten için kaydolma, bir 

pozisyona başvurma veya sağlanan iletişim seçenekleri aracılığıyla ELYT ile etkileşim kurma 

fırsatları sunar. ELYT ile kuracağınız tüm iletişimlerinizde ve Site veya Hizmetlerin diğer tüm 

kullanımlarında doğru, güncel ve eksiksiz bilgi sağlamayı kabul etmektesiniz. 

SİTE VE HİZMETLER, PAZARLAMA UZMANLARININ VE SOSYAL MEDYA 

ETKİLEYİCİLERİNİN ELYT VE-VEYA BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILAR 

KURMALARINI VEYA ANLAŞMA AKDETMELERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN 

KULLANILMAKTADIR. ELYT, KULLANICILAR TARAFINDAN YAYINLANAN 

İÇERİĞİ KONTROL EDEMEZ VE KONTROL ETMEZ VE GEÇERLİ KANUNLAR, 

KURALLAR VE REHBERLERE UYUM DAHİL OLMAK ÜZERE SÖZ KONUSU 

KULLANICI İÇERİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR VE 

BU TÜR SORUMLULUKLARI BÜTÜNÜYLE REDDEDER. 

Kullanıcılar, ilgili tokenleri web sitesine yatırabilir ve çekebilir. Bir kullanıcı tokenleri geri 

çekmek istediğinde, Kullanıcı iki faktörlü kimlik doğrulamaya tabi olacaktır. 
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Kullanıcı, web sitesi tarafından kabul edilen tokenlerle ELYT tarafından oluşturulan NFT'leri 

mintleme ücretini ödeyerek kendi cüzdanına çekme hakkına sahiptir. Kullanıcı kendi cüzdanını 

çektiği NFT'yi sitedeki hesabına tekrar mintleme ücretini ödeyerek yeniden yükleyebilir. 

Kullanıcı ayrıca sitedeki listeleme özelliğini kullanarak kendi hesabındaki NFT'leri sitede 

listeleyebilir. 

ELYT, önceden haber vermeksizin, açıklama yapmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin 

aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar: 

- serbestçe bir Kullanıcı Hesabı oluşturma yeteneğinizi kısıtlamak veya kaldırmak; 

- belirli bir Kullanıcı Hesabına izin vermek 

- belirli bir Kullanıcı Hesabını düzenlemek ve/veya 

- herhangi bir Kullanıcı Hesabını ELYT'den, Web Sitesinden veya göründükleri veya 

saklandıkları Hizmetlerle ilgili herhangi bir yerden tamamen kaldırmak. 

ELYT, tamamen kendi takdirine bağlı olarak hareket ederek, bir Kullanıcı Hesabı için kayıt 

talebinizi kabul etmeme hakkını saklı tutar. ELYT ayrıca tamamen kendi takdirine bağlı olarak, 

bu Kullanım Koşullarını veya Taraflar arasındaki diğer anlaşmaları ihlal ettiğinize veya başka 

herhangi bir nedenle ihlal ettiğinize inanıyorsa, sadece sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla 

herhangi bir içerikle ilgili olarak da dâhil olmak üzere, dilediği her an ve sadece kendi takdir 

yetkisini kullanarak, kanunların izin verdiği en geniş hadde kadar, kaydınızı ve Kullanıcı 

Hesabınıza erişiminizi iptal etmek veya Kullanıcı Hesabınıza veya Kullanıcı Hesabınızla ilgili 

olarak size sağlanan herhangi bir özel özellik veya avantaja erişim haklarınızı kısıtlamak, 

sınırlamak veya başka bir şekilde değiştirmek hakkını saklı tutar (bu eylemlerin her biri 

“Yasaklama” olarak anılacaktır). 

Böyle bir durumda, ELYT’in söz konusu işlemle ilgili olarak size önceden bildirimde 

bulunması veya açıklama yapması gerekmediğini kabul etmektesiniz. ELYT tarafından söz 

konusu Yasaktan sonraki 7 takvim günü içinde aksi bildirilmediği sürece, Kullanıcı Hesabınıza 

erişiminizin tamamen iptal edilmesini gerektiren herhangi bir Yasak, bu Sözleşmenin derhal 

feshedilmesini gerektiren bir sebep olarak kabul edilecektir. Bir Yasaklama’nın uygulanması 

durumunda, feshedilene veya sona erene kadar bu Sözleşmenin şartlarına tamamen bağlı 

kalacağınızı kabul edersiniz. 

ELYT ayrıca, böyle bir işlemin gerekli olduğuna inandığı durumlarda, bildirimde 

bulunmaksızın, ELYT’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak bu Kullanım Şartlarını ihlal 

ettiğine inandığı tüm kullanıcıların IP adreslerini engelleyebilir. 

5. Kullanıcı Beyanları, Davranış ve Kullanım Kuralları 

Siteyi kullanarak; 

● En az 18 yaşında olduğunuzu; 

● Siteyi kullanımınız için geçerli olabilecek tüm kanunlara, kurallara, düzenlemelere 

veya yükümlülüklere uyumun yalnızca sizin sorumluluğunuzda olduğunu; 

● Siteye yüklediğiniz, Sitede yayınladığınız, ya da Siteyi kullanarak beyan veya taahhüt 

ettiğiniz ya da aktardığınız hiçbir şeyin üçüncü tarafların patent, telif, marka, ticari sır, 

manevi haklar ya da diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarını ya da aleniyet veya 

mahremiyet haklarını ihlal etmediğini, suistimal etmediğini veya tecavüz teşkil 

etmeyeceğini ya da yürürlükteki herhangi bir kanun veya yönetmeliğin ihlali ile 

sonuçlanmayacağını;  



 

12 

● Hizmetlerde yer alan herhangi bir web sayfasına veya diğer hizmetlere erişmek için 

manüel veya otomatik yazılımlar, cihazlar, komut dosyaları, yönlendirmeler, robotlar, 

diğer araçlar veya işlemler kullanmayacağınızı ya da “kazıma”, “tarama” veya “ağ 

oluşturma” işlemi gerçekleştirmeyeceğinizi; 

● Siteyi, bu Şartlar tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir başka ticari veya sair 

amaçla kullanmayacağınızı; 

● Bu Şartlarda açıkça izin verilmeyen amaçlar için Sitede yer alan hiçbir bilgiyi 

kopyalamayacağınızı, saklamayacağınızı veya başka bir şekilde erişmeyeceğinizi; 

● Sadece sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Virüs kullanımı, iptal botları, Truva 

atları, zararlı kodlar, toplu ping gönderimi, hizmet reddi saldırıları, paket veya IP 

sahtekarlığı, sahte yönlendirme veya elektronik dâhil posta adresi bilgileri veya benzer 

yöntemler veya teknolojiler aracılığıyla Siteye müdahale etmeyeceğinizi veya Siteye 

zarar vermeyeceğinizi; 

● Herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmeyeceğinizi veya kendiniz hakkında 

yanlış bilgi vermeyeceğinizi ya da herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile olan ilişkiniz 

hakkında yalan beyanda bulunmayacağınızı; 

● Tek veya çoklu indirmeler, koleksiyon, derleme, veri tabanı, dizin veya benzerlerinde, 

doğrudan veya dolaylı olarak, manüel yöntemlerle, botların, tarayıcıların veya örümcek 

derleyicilerin veya başka türlü kullanımı yoluyla oluşturmak veya derlemek amacıyla 

Hizmetlerimizden verileri veya diğer içerikleri sistematik olarak almayacağınızı; 

● Sitenin halka açık olmayan alanlarına, ELYT’in bilgisayar sistemlerine veya herhangi 

bir üçüncü taraf sağlayıcı sistemine erişmeyeceğinizi, bunları kurcalamayacağınızı 

veya kullanmayacağınızı; 

● Herhangi bir ELYT sisteminin veya ağının güvenlik açığını araştırmaya, taramaya veya 

test etmeye veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulama önlemini ihlal etmeye 

çalışmayacağınızı; 

● ELYT veya herhangi bir ELYT sağlayıcısı veya herhangi bir üçüncü taraf (diğer 

Kullanıcılar dahil) tarafından Siteyi korumak için uygulanan herhangi bir teknolojik 

önlemden kaçınmayacağınızı, atlatmayacağınızı, kaldırmayacağınızı, devre dışı 

bırakmayacağınızı, bozmayacağınızı, deşifre etmeyeceğinizi veya başka bir şekilde 

bertaraf etmeyeceğinizi ve 

● Yukarıda sayılanlardan herhangi birini yapması için herhangi bir üçüncü şahsı 

desteklemeyeceğinizi, teşvik etmeyeceğinizi veya yardım etmeyeceğinizi garanti ve 

beyan edersiniz. 

ELYT, yukarıda sayılan şartlardan herhangi birinin ihlalini kanunların izin verdiği ölçüde 

soruşturma ve kovuşturma hakkına sahip olacaktır. ELYT, bu Şartları ihlal eden Kullanıcıların 

kovuşturulmasında kanun uygulayıcı makamlarla iletişime geçebilir ve iş birliği yapabilir. 

ELYT’in Siteye erişiminizi veya Siteyi kullanımınızı izleme yükümlülüğü olmadığını, ancak 

Siteyi işletmek, bu Şartlara uymanızı sağlamak veya yürürlükteki yasalara veya bir 

mahkemenin, idari kurumun veya başka bir hükümet organının emirlerine uymak amacıyla 

bunu yapma hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz. 
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6. NFT'lerle İlgili Riskler 

Özelikle AVALANCHE Blok Zinciri (veya herhangi bir ardıl dijital öğe standardı) üzerindeki 

Akıllı Sözleşmelere dayandırılabilecek veya bu Akıllı Sözleşmelere dayalı şekilde 

etkinleştirilebilecek olmaları sebebiyle, NFT’ler belirli yapısal riskler içermektedir. Bunlar, 

diğerlerinin yanı sıra, NFT'leri satın alırken, tutarken, yönetirken, kullanırken, satarken ve/veya 

başka bir şekilde elinizden çıkartırken yalnızca sizin tarafınızdan üstlenileceğini ikrar ve kabul 

ettiğiniz şu riskleri içerirler; 

i) NFT'lerin yeterli sayıda potansiyel alıcı ve satıcısının bulunduğu bir pazar 

olmayabilir. Bu nedenle NFT'ler likit olmayabilir ve edindiğiniz NFT'leri etkili bir 

şekilde yeniden satamayabilirsiniz. NFT'lerin etkin bir şekilde yeniden satılabileceğine 

dair hiçbir beyanda bulunmuyoruz veya garanti vermiyoruz. 

ii) NFT'lerin, eğer varsa, ELYT dışında bir kullanımı alanı olmayabilir. 

iii) Bir NFT'nin değeri değişken olabilir. Sanal para birimleri ve varlıklar çok değişken 

olabilmektedir ve NFT'lerin değerini etkileyebilmektedir. Herhangi bir NFT'nin 

değerini koruyacağına ve artıracağına dair hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti 

vermemekteyiz. Para kaybedebileceğinizi unutmamalısınız. 

iv) ELYT platformu üzerinde NFT'leri satın alma, elde tutma, yönetme, kullanma, 

satma ve/veya başka bir şekilde elden çıkartma kabiliyetiniz, burada tamamen ve 

münhasıran üstlenmeyi kabul ettiğiniz maliyetlere, ücretlere, kesintilere veya 

harcamalara tabi olabilir. 

v) ELYT platformu düzgün çalışmayabilir ve bilgisayar korsanlarının, kötü amaçlı 

yazılımların saldırılarına, kesintilere ve arızalara maruz kalabilir. Bu olaylar, NFT'leri 

satın alma, elde tutma, yönetme, kullanma, satma veya başka bir şekilde elden çıkartma 

imkanlarınızda gecikmelere veya başarısızlıklara neden olabilir. 

vi) Cüzdan hesapları düzgün çalışmayabilir ve bilgisayar korsanlarının ya da kötü 

amaçlı yazılımların saldırılarına, kesintilere ve arızalara maruz kalabilir. Bu olaylar, 

NFT'leri satın alma, elde tutma, yönetme, kullanma, satma veya başka bir şekilde elden 

çıkartma imkânlarınızda gecikmelere veya başarısızlıklara neden olabilir. 

vii) Belirli yargı çevrelerinde NFT'leri satın alma, elde tutma, yönetme, satma veya 

başka bir şekilde elden çıkartma yeteneğinizi etkileyebilecek ve/veya engelleyebilecek 

ELYT platformu tarafından sağlanan işlevselliği sınırlayabilecek veya değişiklik 

gerektirebilecek kanunlar uygulanabileceği gibi yeni düzenlemeler de çıkartılabilir. 

viii) ELYT platformundaki diğer değişiklikler, NFT'leri satın alma, elde tutma, 

yönetme, kullanma, satma veya başka bir şekilde elden çıkartma yeteneğinizi 

etkileyebilir ve/veya engelleyebilir. 

7. Mülkiyet 

Site yabancı ülkelerde geçerli telif hakkı, marka ve diğer kanunlar ile korunmaktadır. İlgili tüm 

fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere Site ve Hizmetlerin mülkiyetinin münhasıran, ELYT'e 

ve lisans verenlere ait olduğunu onaylar ve kabul edersiniz. Siteye, Hizmetlere veya İçeriğe 

dahil edilen veya bunlara eşlik eden herhangi bir telif hakkı, marka, hizmet markası veya diğer 

mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizleyemezsiniz. 

8. Dış Bağlantılar 

Site, üçüncü taraf web sitelerine veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. ELYT’in; 

(i) söz konusu web sitelerinin veya kaynakların kullanılabilirliği veya doğruluğu veya 
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(ii) söz konusu web siteleri veya kaynaklarda bulunan veya bunlardan elde edilebilen içerik, 

ürünler veya hizmetler 

bakımından sorumlu olmadığını veya bu hususlarda herhangi bir yükümlülük taşımadığını 

onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. 

Söz konusu web sitelerine veya kaynaklara verilen bağlantılar, ELYT’in bunlarla ilgili 

herhangi bir onay verdiği anlamı taşımaz. Bu tür web sitelerini veya kaynakları veya bu web 

siteleri veya kaynaklarda bulunan içerik, ürünler veya hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan 

tüm risklerin sadece sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. 

9. Reklamlar 

ELYT, Site'de kendi adına veya ilgili şirketler ve/veya kişiler adına ücretli reklamlar 

yayınlayabilir. Reklamlara tıklayarak, reklam verenin web sitesine yönlendirilebilir veya 

reklam verenden başka mesajlar, bilgiler veya teklifler alabilirsiniz. ELYT’in reklamcıların 

gizlilik uygulamalarından veya web sitelerinin, bilgilerinin, mesajlarının veya tekliflerinin 

içeriğinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz. Kullanıcılar, reklam verenlerle olan 

tüm iletişimlerden ve daha sonra gerçekleştirilen tüm işlemlerden tamamen kendileri 

sorumludur. 

10. Mülkiyet Hakları Bildirimleri 

ELYT’in bu belgede kullanılan tüm markaları, hizmet markaları, logoları, ticaret unvanları ve 

diğer tescilli adları, ELYT'e ait markalar veya tescilli markalardır. Diğer tüm markalar, hizmet 

markaları, logolar, ticaret unvanları ve diğer herhangi bir tescilli isim, ilgili tarafların markaları 

veya tescilli markalarıdır. 

11.Fesih 

Kendi takdirimize bağlı olarak ve size karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin 

olmaksızın, sebepli veya sebep göstermeksizin, önceden bildirimde bulunarak veya 

bulunmaksızın ve dilediğimiz herhangi bir anda bu Şartları veya Sitemize erişiminizi 

feshedebiliriz. 

12. Sorumluluk Reddi 

SİTEYİ VEYA HİZMETİ KULLANMAYI SEÇERSENİZ, BUNA İLİŞKİN TÜM RİSKLER 

TAMAMEN SİZE AİTTİR. SİTE VE HİZMET, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ 

OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT HALİYLE" KULLANIMA 

SUNULMAKTADIR. YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, ELYT 

SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ÇEKİŞMESİZ ŞEKİLDE 

YARARLANABİLME VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİNİ VE İŞLEM 

KURALLARINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR GARANTİYİ AÇIKÇA 

REDDEDER. ELYT, SİTENİN VEYA HİZMETLERİN GEREKSİNİMLERİNİZİ 

KARŞILAYACAĞINA VEYA KESİNTİSİZ, GÜVENLİ VEYA HATASIZ BİR ŞEKİLDE 

KULLANILABİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. ELYT, SİTENİN VEYA 

HİZMETLERİN KALİTESİYLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. 

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması 

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, SİTE VEYA HİZMETLERE 

ERİŞİMİNİZDEN VE SİTELERİ KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN TÜM RİSKİN 

SİZE AİT OLDUĞUNU İKRAR VE KABUL EDERSİNİZ. NE ELYT NE DE SİTENİN 

VEYA HERHANGİ BİR HİZMETİN OLUŞTURULMASINDA, ÜRETİLMESİ VEYA 

TESLİM EDİLMESİNE DAHİL OLAN DİĞER HERHANGİ BİR TARAF, ELYT'NİN BU 

TÜR BIR HASAR OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA 
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BAKILMAKSIZIN, BURADA BELİRTİLEN SINIRLI BİR TELAFİ YOLUNUN ESAS 

AMAÇLARINI KARŞILAMADIĞI TESPİT EDİLSE DAHİ, KÂR KAYBI, VERİ KAYBI 

VEYA İYİ NİYET KAYBI, HİZMET KESİNTİSİ, BİLGİSAYAR HASARI VEYA SİSTEM 

ARIZASI VEYA İKAME ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN MALİYETİ DAHİL OLMAK 

ÜZERE  HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ARIZİ, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA 

SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN YA DA BU ŞARTLARDAN 

KAYNAKLANAN VEYA BU ŞARTLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN 

YA DA SİTENİN VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI YA DA 

KULLANILMAMAMASINDAN DOĞAN, İSTER GARANTİ İSTERSE SÖZLEŞME, 

HAKSIZ FİİL (İHMAL DÂHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU YA DA DİĞER HUKUK 

TEORİLERİ KAPSAMINDA İLERİ SÜRÜLEBİLECEK OLSUN VE KİŞİSEL VEYA 

BEDENSEL YARALANMA VEYA DUYGUSAL KÜLFET DÂHİL  HERHANGİ BİR 

ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

14. Tazminat 

ELYT’i ve bağlı kuruluşlarını ve yan kuruluşlarını ve bunların memurlarını, yöneticilerini, 

çalışanlarını ve acentelerini: (a) Siteye erişiminiz veya Siteyi kullanımınız veya bu Şartları ihlal 

etmeniz ya da (b) Siteye itimat ederek hareket etmeniz ya da (c) herhangi bir telif hakkı, 

mülkiyet veya gizlilik hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü 

taraf hakkını ihlal etmeniz ya da (d) Siteyi kullanımınızın üçüncü bir tarafa zarar verdiğine dair 

herhangi bir iddia dolayısıyla ortaya çıkan veya bunlarla bağlantılı olan her türlü 

alacak/tazminat talebi, sorumluluk, zarar ziyan ve sadece sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla 

avukatlık ücretleri dâhil her türlü gider karşısında ibra etmeyi, def’isine müdahil olmayı, 

tazmin etmeyi ve ber’i kılmayı kabul edersiniz. ELYT, yukarıda sayılanlarla ilgili savunma ve 

uzlaşı faaliyetlerinde süreci kontrol etme hakkına sahiptir. 

15. Temlik 

ELYT’in önceden yazılı muvafakati olmadan, kanun gereği veya başka bir şekilde bu Şartları 

temlik edemez veya devremedemezsiniz. Bu Şartları, bu tür bir muvafakat olmadan temlik 

veya devretme girişimleriniz geçersiz ve etkisiz olacaktır. 

ELYT, bu Şartları kısıtlama olmaksızın dilerse temlik edebilir veya devredebilir. Yukarıda 

belirtilenlere tabi olarak, bu Şartlar, tarafların, akdi veya kanuni ardıllarının menfaatine olacak 

ve onlar nezdinde de bağlayıcı olacaktır. 

16. Bildirimler 

Burada aksi belirtilmedikçe, bu Şartlarda yapılan değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak 

üzere, burada izin verilen veya gerekli olan tüm bildirimler veya diğer iletişimler yazılı olacak 

ve ELYT tarafından web sitesinde yayınlanmak veya elektronik posta yoluyla verilecektir. 

ELYT tarafından e-posta yoluyla yapılan bildirimler veya iletişimler için, varsa, alındığı tarih, 

söz konusu bildirimin tebliğ tarihi olarak kabul edilecektir. 

17. Sözleşme Hukuku ve Yargı Yetkisi 

Sitenin (i) yalnızca Türkiye merkezli kabul edileceğini ve (ii) Sitenin, Türkiye dışındaki yargı 

çevrelerinde ELYT üzerinde özel veya genel kişisel yargı yetkisi doğurmayan pasif bir web 

sitesi olarak addedileceğini kabul etmektesiniz. Bu Şartlar, kanunlar ihtilafı ilkelerine 

bakılmaksızın, Türkiye'nin maddi hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Tarafların herhangi bir 

tarafın telif haklarının, markalarının, ticari sırlarının, patentlerinin veya diğer fikri mülkiyet 

haklarının aşağıda Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi Maddesinde düzenlendiği şekilde fiili veya 

olası ihlalini, kötüye kullanımını veya tecavüzünü önlemek amacıyla ihtiyati tedbir kararı 

aldırmak ya da sair muadili bir hukuki çareye başvurmak amacıyla haklarını saklı tuttukları her 
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türlü dava için Türkiye’deki yetkili yargı mahkemelerine başvurma hakkınızın ve hakkımızın 

olduğunu kabul etmektesiniz. 

SİZ VE ELYT, SİTE, HİZMETLER VEYA İÇERİKTEN KAYNAKLANAN YA DA 

BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR DAVA SEBEBİNİN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN SONRAKİ BİR (1) YIL İÇİNDE DAVANIN AÇILMASI 

GEREKTİĞİNİ ÖTEKİ TÜRLÜ SÖZ KONUSU DAVA GEREKÇESİNİN HÜKÜMSÜZ 

OLDUĞUNU VE SARFI NAZAR EDİLDİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. 

18. Bölünebilirlik 

Bu Şartlar, geçerli tüm kanunların, yönetmeliklerin, kuralların ve düzenlemelerin izin verdiği 

ölçüde ELYT ile sizin aranızdaki sözleşmeyi yönetmeyi amaçlar. Bu Şartların herhangi bir 

hükmünün veya herhangi bir kişiye veya koşullara uygulanmasının, herhangi bir nedenle veya 

herhangi bir ölçüde, geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, bu Şartların geri kalanı ve 

bu hükmün diğer kişilere veya koşullara uygulanması bundan etkilenmeyecek, aksine 

kanunların izin verdiği en geniş ölçüde uygulanacaktır. 

19. Uyuşmazlık Çözüm Maddesi 

Bu Sözleşme, Türkiye kanunlarına tabidir. 

Kullanıcı önce ELYT ile iletişime geçmelidir. ELYT, mümkün olduğunca resmi yasal işlemler 

başlatılmadan önce Kullanıcının endişelerini gidermeye çalışacaktır. Kullanıcının ELYT ile 

bir anlaşmazlığı varsa, Kullanıcı ELYT ile iletişime geçmelidir; Böyle bir durumda kendisine 

bir başvuru numarası atanacaktır. ELYT, Kullanıcının anlaşmazlığını kendi bünyesinde 

mümkün olan en kısa sürede çözmeye çalışacaktır. Taraflar, anlaşmazlığı çözmek için iyi 

niyetle müzakereler gerçekleştirmeyi kabul edecekler ve görüşmeler gizli tutulacak ve uzlaşma 

tartışmalarının herhangi bir yasal işlemde kanıt olarak kullanılmasını engelleyen yürürlükteki 

kanunlara tabi olacaktır. 

Kullanıcı ve ELYT, Kullanıcı ile ELYT arasında bu Şartlarla bağlantılı veya herhangi bir 

şekilde ilişkili olan veya Kullanıcının Hizmetlerin bir kullanıcısı olarak ELYT ile olan ilişkisi 

(sözleşme, haksız fiil, tüzük, sahtekarlık, yanlış beyan veya başka herhangi bir hukuk teorisi 

ile ortaya çıkıp çıkmadığı ve taleplerin bu Koşulların feshi sırasında veya sonrasında ortaya 

çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın) ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın, 

iddia veya fikir ayrılığının bir grup davası yerine, Tahkim Anlaşması'nın istisnaları altında 

aşağıda belirtilenler dışında zorunlu bir nihai ve bağlayıcı bireysel tahkim yoluyla 

çözümleneceğini kabul ederler. Kullanıcı ve ELYT ayrıca, Hakemin, Tahkim Sözleşmesinin 

varlığı, kapsamı veya geçerliliği ile ilgili itirazlar veya herhangi bir iddia veya karşı iddianın 

tahkim edilebilirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kendi yargı yetkisine dayalı 

şekilde hüküm tesis etme konusunda münhasır yetkiye sahip olacağını da kabul ederler. 

Tahkim bir mahkemede görülecek bir davadan daha gayri resmidir. TAHKİM 

YARGILAMASINDA HAKİM VEYA JÜRİ YOKTUR VE BİR TAHKİM KARARININ 

MAHKEMELER TARAFINDAN İNCELEMESİ SINIRLI DÜZEYDEDİR. Mahkemeler 

nezdinde görülen bir davada olduğundan daha sınırlı düzeyde keşif gerçekleştirilebilir. Hakem 

bu sözleşmeye uymak zorundadır ve mahkemenin verdiği tazminat ve belirlediği hukuki 

çözümün aynısına hükmedebilir, varsa avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere yargılama 

giderleri hakkında karar alabilir, ancak hakem tahkimin tarafları dışında hiç kimsenin yararına 

olan tespit yapamaz veya ihtiyati tedbir kararı veremez. Bu maddede belirtilen tahkim 

hükümleri, bu Şartların feshedilmesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. 

Varlığı, geçerliliği veya feshi ile ilgili herhangi bir soru da dâhil olmak üzere bu Şartlardan 

kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir uyuşmazlık, İstanbul Ticaret Odası Tahkim 

ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) tarafından güncel İstanbul Ticaret Odası ve 
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Arabuluculuk Merkezi Kurallarına göre (İTOTAM Kuralları) göre yürütülecek bir tahkim 

yargılaması marifetiyle nihai şekilde çözümlenecek olup, söz konusu kurallar bu Şartlara atıf 

yoluyla dahil edilmiş sayılır. Tahkim yargılamasında Türkçe dili kullanılacaktır. Sözleşme 

Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabi olacaktır. Tahkim yeri İstanbul’dur ve Hakem Heyeti bir 

hakemden oluşacaktır. Tahkim kararı nihaidir ve Taraflar için bağlayıcı olacaktır. 

Taraflar, tahkimin gizli tutulacağını kabul ederler. Tahkimin varlığı, tahkimde sağlanan 

kamuya açık olmayan bilgiler ve tahkimde yapılan beyanlar, emirler veya kararlar, mahkeme, 

taraflar, avukatları, bilirkişileri, tanıkları, muhasebeciler ve denetçiler, sigortacılar ve 

reasürörler ve tahkimi kolaylaştırmak için gerekli diğer kişiler haricinde başka hiçbir kişiye 

açıklanmayacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, bir taraf, yasal bir görevi yerine 

getirmek, yasal bir hakkı korumak veya takip etmek veya iyi niyetle başlatılmış yasal 

işlemlerde bir kararı icra etmek veya ona itiraz etmek için ifşanın gerekli olabileceği ölçüde 

bilgileri ifşa edebilir. Bu gizlilik hükmü, bu Şartların feshinden ve bu Şartlar kapsamında 

gerçekleştirilen herhangi bir tahkimden sonra da geçerliliğini sürdürecektir. 

Kullanıcı ve ELYT, bu Şartlarla veya Kullanıcının ELYT ile olan ilişkisiyle ilgili herhangi bir 

iddianın, iddia edilen bir grup davası veya temsile dayalı davada davacı veya grup üyesi olarak 

değil, yalnızca bireysel olarak diğer tarafa karşı tahkim yoluyla rücu edilebileceğini kabul eder. 

Kullanıcı ve ELYT ayrıca, geçerli kanunların izin verdiği ölçüde, grup davası, temsile dayalı 

dava veya işçi-işveren uyuşmazlıklarda özel gerçek kişilerin açabilecekleri davalar 

kapsamında söz konusu istemlerin ileri sürülmesi, dinlenmesi veya tahkim kapsamında karara 

bağlanmasını isteme hakkından feragat etmeyi kabul ederler. Münferit tahkim 

yargılamalarının tek bir tahkim yargılaması kapsamında birleştirilmesine veya dâhil 

edilmesine, ilgili tüm tarafların rızası olmadan izin verilmez. 

ELYT, yürürlükteki kanunlara tabi olarak, tarafların Tahkim Anlaşmasını güncelleme, 

değiştirme, revize etme, askıya alma veya gelecekte değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Kullanıcı, bu Madde hakkındaki bilgilerinin güncel olmasını sağlamanın Kullanıcının 

sorumluluğunda olduğunu işbu belgeyle ikrar ve kabul eder. Yürürlükteki kanunlara tabi 

olarak, Kullanıcının kullanımını sürdürmesi, tarafların Tahkim Anlaşmasına ilişkin herhangi 

bir değişikliği kabul ettiği şeklinde yorumlanacaktır. Kullanıcı, Tahkim maddelerinde yapılan 

değişikliklere itiraz ettiği takdirde, ELYT’in hesabın kapatılması da dâhil olmak üzere 

Kullanıcının hesabına erişimini engelleyebileceğini kabul eder. Böyle bir durumda, 

değişiklikten önceki bu Şartlar tam olarak yürürlükte kalacak ve erişiminize dair sürecin 

kapanışını etkileyecektir. 

Kullanıcı ve ELYT, bu tür herhangi bir uyuşmazlık, fikir aykırılığı, farklılık veya iddiaya 

ilişkin tek hakemin kararının nihai ve her iki Taraf için de bağlayıcı olacağını kabul eder. 

20. Uluslararası Kullanıcılar 

ELYT, Sitenin uygun olduğuna veya Türkiye dışından indirilebileceğine dair hiçbir iddiada 

bulunmaz. Siteye Türkiye dışında bir yerden erişirseniz, bunu riski size ait olmak üzere 

yaparsınız ve bu hususta yargı çevrenizdeki geçerli tüm kanunlara, kurallara, düzenlemelere 

veya kararnamelere uymaktan sorumlusunuz. 

21. Geribildirim ve Suistimalin Bildirilmesi 

Sitedeki iyileştirmeler hakkında bizlere geri bildirim, yorum ve öneriler (topluca "Geri 

Bildirim") sağlamanızı memnuniyetle karşılıyor ve teşvik ediyoruz. Bize support@elyt.net 

adresinden e-posta göndererek geri bildirim sağlayabilirsiniz. Tüm Geri Bildirimlerin 

mülkiyetinin sadece ELYT'e ait olacağını kabul ve beyan etmektesiniz ve dünya çapındaki tüm 

patent, telif hakkı, ticari sır, manevi ve diğer mülkiyet veya fikri mülkiyet hakları dâhil ancak 

bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm Geri Bildirimler üzerindeki tüm haklarınızı, mülkiyet 

mailto:support@elyt.net
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haklarınızı ve menfaatlerinizi gayrikabili rücu şekilde ELYT'e temlik etmeyi kabul etmeyi 

kabul etmektesiniz. ELYT’in talebi üzerine ve masrafları kendisine ait olmak şartıyla, 

ELYT’in Geri Bildirim için fikri mülkiyet haklarını ve diğer yasal korumaları edinmesine, 

tamamlamasına ve sürdürmesine yardımcı olmak için ELYT’in makul olarak talep edebileceği 

belgeleri düzenleyecek ve diğer işlemleri yapacaksınız. 

22. Genel Hükümler 

ELYT’in bu Şartlar kapsamında belirtilen herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması, o 

hak veya hükmün gelecekte uygulanmasından feragat ettiği anlamına gelmez. Bu tür herhangi 

bir hak veya hükümden feragat, yalnızca yazılı olarak düzenlenmiş ve ELYT’in usulüne uygun 

olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalanmışsa geçerli olacaktır. Bu Şartlarda 

açıkça belirtilmediği sürece, taraflardan herhangi birinin bu Şartlar kapsamındaki çözüm 

yollarından herhangi birinin kullanılması, bu Şartlar kapsamındaki diğer çözüm yollarına veya 

başka bir şeye halel getirmeyecektir. Herhangi bir nedenle bir hakem veya yetkili bir mahkeme 

bu Şartların herhangi bir hükmünü geçersiz veya uygulanamaz bulursa, bu hüküm izin verilen 

azami ölçüde uygulanacaktır ve bu Şartların diğer hükümleri tam olarak yürürlükte ve geçerli 

kalacaktır. 

Taraflardan her biri bağımsız bir yüklenicidir ve Taraflardan hiçbiri diğer Tarafın herhangi bir 

amaçla yasal temsilcisi, acentesi, ortak girişimcisi, ortağı veya çalışanı değildir. Taraflardan 

hiçbiri, diğer Taraf adına herhangi bir yükümlülük üstlenme veya yaratma veya açık veya zımni 

herhangi bir beyan veya garanti verme veya diğer Tarafı herhangi bir şekilde ilzam etme hak 

veya yetkisine sahip değildir. 

23. Sözleşmenin Tamamı 

Bu Şartlar, Site ile ilgili olarak ELYT ile sizin aranızdaki münhasır anlayış ve anlaşmanın 

tamamını teşkil eder ve aynı konuda ELYT ile sizin aranızda önceden yapılmış tüm sözlü veya 

yazılı mutabakatların veya anlaşmaların yerine geçer. 

24. Kanıtlar 

Bu Sözleşme uyarınca Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma e-posta yoluyla 

yapılacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda, e-posta yazışmaları, 

ELYT’in çevrimiçi kayıtları, ELYT’in ticari defterleri ve aralarındaki kayıtları kesin delil 

kabul edeceklerdir. 

25. Sorumluluk Reddi Beyanı 

Bu belgenin orijinal, yasal olarak bağlayıcı nüshası Türkçe olarak düzenlenmiştir. Ana dili 

Türkçe olmayan kişiler tarafından veya yazılım tarafından başka dillere çevrilmişse, Türkçe 

nüsha ile tercüme edilmiş nüsha arasında farklılıklar olabilir. Böyle bir farklılığın bulunması 

halinde, Türkçe nüsha tercüme edilmiş nüsha yerine uygulanacak amir nüsha olacaktır. 
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