Son Kullanıcı Hizmet Sözleşmesi
Son Düzeltme Tarihi: 17 Temmuz 2019
Yürürlük Tarihi: 17 Ağustos 2019
Dünyanın önde gelen kuruluşlarını nitelikli profesyonel tedarikçiler, yükleniciler ve satıcılarla
birleştiren bir SaaS tedarik zinciri yönetim platformu olan Avetta'ya hoş geldiniz. Aşağıda özellikle
belirtilmediği sürece, Avetta hizmetleri ve Sitesi, Avetta, LLC ve bağlı kuruluşları tarafından
işletilmektedir ve www.avetta.com adresindeki Avetta web sitesi veya bunun mobil sürümü
(birlikte "Site") tarafından sağlanmaktadır. Avetta Hizmetlerini ve Siteyi kullanımınız, Avetta
Hizmetlerine veya Siteye kayıtlı bir abone olsanız da olmasanız da, bu Son Kullanıcı Hizmet
Sözleşmesine ("Sözleşme") tabidir.
SİTE VEYA AVETTA HİZMETLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞMEYİ LÜTFEN
DİKKATLE OKUYUNUZ. BU SÖZLEŞME, SORUMLULUĞUN ÇEŞİTLİ SINIRLAMALARI VE
İSTİSNALARI, HASSAS VERİ YÜKLEMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜZ, İHTİLAFLARIN NASIL VE
NEREDE ÇÖZÜLECEĞİNİ YÖNETEN BİR İHTİLAF ÇÖZÜMÜ MADDESİ VE BİR SINIF
EYLEMİNİ HAKEM KARARIYLA HALLETMEDEN FERAGAT DA DAHİL OLMAK ÜZERE, YASAL
HAKLARINIZ, ÇARELERİNİZ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
İÇERİR.
AŞAĞIDAKİ KUTUYU TIKLAYARAK, BU SÖZLEŞMENİN KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU,
ANLADIĞINIZI VE KOŞULLARINA BAĞLI OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ İFADE EDERSİNİZ. BİR
ŞİRKET VEYA DİĞER YASAL BİR KURULUŞ ADINA BU SÖZLEŞMEYE GİRİYORSANIZ, BU
KURULUŞU VE ONUN BAĞLI KURULUŞLARINI BU SÖZLEŞMEYE BAĞLAMA YETKİSİNE
SAHİP OLDUĞUNUZU TEMSİL EDERSİNİZ. BÖYLE BİR YETKİYE SAHİP DEĞİLSENİZ VEYA
BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL
ETMİYORSANIZ, AVETTA HİZMETLERİNİ KULLANAMAZSINIZ.
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TANIMLAR.
Burada veya bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir belgede kullanıldığı şekliyle:
• “Denetim”, Avetta’nın, Tedarikçi’nin ilgili yasal standartlara veya sektördeki en iyi
uygulamalara uygunluğunu değerlendirmek için Tedarikçi prosedürlerinin ve
uygulamalarının objektif olarak değerlendirilmesini ifade eder.
• "Avetta", Avetta, LLC veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri anlamına gelir.
• “Avetta Ağı”, Avetta Hizmetlerine abone olan tüm Müşterileri ve Tedarikçileri ifade eder.
• “Avetta Hizmetleri”, Site dahil olmak üzere Avetta tarafından sağlanan hizmetleri ifade
eder.
• “Müşteri”, bir veya daha fazla Tedarikçiyi dahil etmek veya kalifiye olmak isteyen ve
Avetta Ağı'na üye olmayı kabul eden bir şirket, işletme veya başka bir kişi anlamına gelir.
• “Uygunluk Bilgisi”, Avetta Hizmetlerini uygularken ve sunarken Avetta'nın Tedarikçi'ye
sağladığı ve düzenlemeler, düzenlemelerin yorumlanması, uyumluluk, sigorta ve
nitelikler, sertifikalar ve çalışanlar için lisanslar da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere verilen bilgileri ifade eder.
• “İçerik”, Tedarikçi, Müşteri veya Avetta tarafından kamuya gönderilen veya özel olarak
iletilen bilgi, veri, metin, yazılım, grafik, mesaj, etiket veya diğer materyaller anlamına
gelir.
• “Çalışan”, Avetta Hizmetlerine ve/veya Siteye Müşteri veya Tedarikçi adına erişen bir
Müşteri veya Tedarikçinin çalışanları veya acenteleri anlamına gelir.
• “Genel Erişim Verileri”, Tedarikçinin hesap bilgileri, hizmetlerin adı, hizmetlerin tanımı,
Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ve/veya ofislerinin bulunduğu devletler, ülkeler ve
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bölgeler, Tedarikçinin listelenen ana iletişim noktası ile iletişim bilgileri ve Tedarikçinin
logosu, ticari markalar ve hizmet markalarıdır.
“Sınırlı Erişim Verileri”, bir Tedarikçinin PQF'si, belirli sigorta bilgileri, Denetim sırasında
toplanan herhangi bir veri ve tüm veriler ile EMR ve OSHA verileridir.
“PQF”, Tedarikçinin Ön Yeterlilik Formu anlamına gelir.
“Hassas Veriler”, bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir birey ile ilgili fiziksel veya
ruh sağlığı veya durumu, ırk veya etnik köken, cinsel yaşam, sendika üyeliği, siyasi
görüşler veya sabıka kayıtları (herhangi bir suçun komisyonu veya iddia edildiği
komisyonu dahil) hakkındaki bilgileri ifade eder.
“Tedarikçi”, birden fazla Müşteriden birine yüklenici hizmetleri sağlayan veya sağlamak
isteyen ve Avetta Ağı'nın bir üyesi olmayı kabul eden kişi, şirket, işletme veya başka bir
kişi anlamına gelir.
“Tedarikçi İçeriği”, Tedarikçi’nin Avetta Hizmetlerini ve Site’yi kullanmasıyla bağlantılı
olarak Avetta’ya yüklediği veya gönderdiği tüm İçerik Tedarikçisidir. Tedarikçi İçeriği
Sınırlı Erişim Verileri, Genel Erişim Verileri ve PQF'leri içerebilir.
“Siz” ve “Sizin”, (i) bir birey olarak, (ii) Siteyi kullanan veya siteye erişen Müşterinin veya
Tedarikçinin Çalışanı olarak ve (iii) temsil ettiğiniz Müşteri veya Tedarikçi varlığı olarak
Sizi ifade eder ve içerir.

ÜCRETLER VE FİYATLAR
ŞİRKETİNİZİN AVETTA HESABININ FATURA YÖNETİCİSİ İSENİZ, AVETTA’NIN FATURA VE
PARA İADESİ POLİTİKASINI YÖNETEN ŞARTLAR VE KOŞULLAR İÇİN BU SÖZLEŞMEYE
DAHİL OLAN EK 1'E BAKINIZ.
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AVETTA HİZMETLERİ
Avetta Hizmetleri, Site üzerinden veya başka şekilde Avetta Ağının bir üyesi olarak Size sunulur.
Avetta Hizmetleri, Müşteri ve Tedarikçi abonelerine ön yeterlilik kontrolleriyle ilgili çeşitli
hizmetlere erişim sağlayan çevrimiçi bir abonelik hizmetidir. Avetta, Müşteriler tarafından
sağlanan parametrelere dayanarak ön yeterlilik kontrolü sağlar. Bu ön yeterlilik hizmetleri
otomatik bir şekilde yapılır.
Avetta Hizmetleri, özel promosyon planları veya kısıtlı abonelikler dahil olmak üzere çeşitli fiyat
seviyelerinde çeşitli abonelik planları aracılığıyla sunulmaktadır.
Avetta, Sitede veya Avetta Hizmetlerinin herhangi bir bölümünü veya tümünde, tamamen kendi
takdirine bağlı olarak, 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değişiklik yapma,
değiştirme, askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Avetta ayrıca bazı özellikler üzerinde
sınırlamalar getirebilir veya Sitenin veya Hizmetlerin bir kısmına, tamamen kendi takdirine bağlı
olarak, bildirimde bulunmadan veya yükümlülük altına girmeden erişiminizi kısıtlayabilir.
Avetta, Avetta Hizmetlerinin fiyatını istediği zaman değiştirebilir. Hizmet ücretlerinde güncel
fiyatların ötesinde bir artıştan en az 30 gün önce yazılı olarak bilgilendirileceksiniz. Bu Sözleşme
(değiştirilen fiyatlandırma dahil), bu bildirimi izleyen 30 gün içinde Avetta'ya yazılı bir fesih
bildirimi vermediğiniz sürece geçerli olacaktır.
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ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİ
Avetta, Avetta Hizmetleri ve Sitesi (“Üçüncü Taraf Hizmetleri”) aracılığıyla üçüncü taraf
hizmetlerini kullanabilir ve Size sunabilir. Üçüncü Taraf Hizmetlerinin kullanımı, Üçüncü Taraf
Hizmetlerinin tedarikçileri tarafından sağlanan şartlara tabidir. Avetta, kullanmayı seçtiğiniz
Üçüncü Taraf Hizmetleri için hiçbir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmez. Herhangi bir Üçüncü
Taraf Hizmetlerini Avetta için herhangi bir yükümlülük oluşturacak şekilde kuramaz veya
kullanamazsınız. Avetta, aboneliğinizin bir parçası olarak Üçüncü Taraf Hizmetleri için kolaylık
ücretleri içerebilir.
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AVETTA HİZMETLERİNİN KULLANIMI
Geçerli bir aboneliğiniz olan ve yalnızca bu Sözleşmeye uygun olarak ve yalnızca meşru dahili iş
amaçlarınız için kullanılabilecek Avetta Hizmetlerine ve Sitesine erişmeniz ve bunları kullanmanız
için Size sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir lisans verilir. Yalnızca abone
olan Müşteri veya Tedarikçi tarafından yetkilendirilen çalışanlar Avetta Hizmetlerine ve Siteye
erişebilir ve bunları kullanabilir. Giriş bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizin verildiği ülkenin dışından
Avetta Hizmetlerine ve Siteye erişmek için kullanamazsınız. Giriş kimlik bilgileriniz, Avetta
Hizmetleri aracılığıyla başka türlü temin edilebilecek belirli malzemelere erişiminizi kısıtlayabilir.
Avetta'nın önceden yazılı izni olmadan, burada özel olarak yetkilendirilenin haricinde, Avetta
Hizmetlerinin kullanılması veya bunlara erişim kesinlikle yasaktır ve burada verilen lisansı
sonlandırır. Bu tür bir lisans bu Sözleşmeye tabidir ve herhangi bir veri madenciliği, robot, kazıma
veya benzer veri toplama veya çıkarma yöntemlerinin kullanılmasına izin vermez. Bu tür yetkisiz
kullanım, telif hakkı ve ticari marka yasaları ile ilgili iletişim düzenlemeleri ve kanunlarını içeren
yürürlükteki yasaları da ihlal edebilir. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Avetta'ya aittir. Bu
belgede verilen lisans, Avetta tarafından herhangi bir zamanda önceden bildirilmeksizin ve
sebepli veya sebepsiz olarak iptal edilebilir.
Avetta Hizmetlerine erişim ve kullanım lisansınız, aşağıdaki kısıtlamalara ve kullanım yasaklarına
tabidir: Şunları yapamazsınız: (a) Avetta Hizmetlerinin veya Avetta Hizmetlerinden elde edilen
herhangi bir İçeriğin (aşağıda tanımlandığı şekilde) herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde
veya Avetta Hizmetlerinin herhangi bir bölümünün (aşağıda tanımlandığı şekilde) kopyalanması,
yazdırılması (Avetta Hizmetlerini yetkili kullanımınızla bağlantılı olarak kendi arşivleme
amaçlarınız hariç), sunulması, dağıtılması, iletilmesi, satılması, kiraya verilmesi, ödünç verilmesi
veya başka bir şekilde sunulması; (b) satış, ehliyet, kira, kiralama, abonelik veya diğer ticari
dağıtım mekanizmaları dahil olmak üzere her türlü ticari dağıtım için teklif edilen herhangi bir bilgi,
depolama ve erişim sistemi, veritabanı, bilgi tabanı veya benzeri bir kaynağını (şu anda mevcut
veya bundan sonra geliştirilen herhangi bir ortamda) geliştirmek için veya bir bileşeni olarak,
Avetta Hizmetlerinin veya Avetta Hizmetleri aracılığıyla elde edilen herhangi bir İçeriğin
kullanılması; (c) Avetta Hizmetleri aracılığıyla mevcut olan herhangi bir İçeriğin derlemesinin veya
türev çalışmalarının oluşturulması; (d) Avetta Hizmetleri aracılığıyla elde edilen herhangi bir
İçeriğin, Avetta veya üçüncü şahısların herhangi bir telif hakkı, fikri mülkiyet hakkı, mülkiyet hakkı
veya mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde kullanılması; (e) Avetta Hizmetlerinde bulunan telif
hakkı bildirimlerinin veya diğer özel bildirimlerin veya kullanım koşullarının kaldırılması,
değiştirilmesi veya gizlenmesi; (f) Avetta Hizmetlerinin herhangi bir bölümünün herhangi bir
zaman paylaşım sistemi, hizmet bürosu, İnternet ya da gelecekte var olan ya da geliştirilen diğer
teknolojiler aracılığıyla kullanılabilir kılınması; (g) Avetta Hizmetleri mimarisini belirlemek için
herhangi bir Avetta Hizmetinin veya Avetta yazılımının kaldırılması, geri derilmesi, sökülmesi
veya tersine mühendislik yapılması veya herhangi bir ağ izleme veya keşif yazılımının
kullanılması; (h) Avetta Hizmetlerinden bilgi toplamak için herhangi bir otomatik ya da manuel
işlemin kullanılması; (I) Avetta Hizmetlerini, (1) istenmeyen ticari e-postalar (2) başlıklardan,
geçersiz veya varolmayan alan adlarından veya diğer aldatıcı adreslerden yararlanan e-posta; ve
(3) istenmeyen telefon görüşmeleri veya faks iletimleri için bilgi toplamak veya iletmek amacıyla;
(j) Avetta Hizmetlerini, e-postaları, faks iletimlerini veya telefonla talepleri düzenleyenler de dahil
olmak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri
ihlal edecek şekilde kullanmak; ve (k) Amerika Birleşik Devletleri veya diğer bir ülkenin ihracat
kontrol yasalarını veya düzenlemelerini ihlal etmek suretiyle Avetta Hizmetlerini veya bunların
herhangi bir bölümünü veya Avetta Hizmetlerinde veya aracılığıyla sunulan herhangi bir yazılımı
ihraç etmek veya yeniden ihraç etmek.
Avetta Hizmetlerini kullanırken, aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

o yanlış, yanıltıcı, yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, taciz edici, aldatıcı, hakaret içeren,
ayrımcı, kaba, müstehcen, ayıp, başkalarının gizliliğini istila eden, nefret dolu veya başka
türlü sakıncalı herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla göndermek, iletmek
veya başka türlü kullanıma sunmak;
o Avetta Hizmetlerini veya Site'yi herhangi bir kimseye zarar vermek için kullanmak;
o Herhangi bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünmek veya bir kişi veya kuruluşla olan
ilişkinizi yanlış tanıtmak için Avetta Hizmetlerini veya Sitesini kullanmak;
o Avetta Hizmetleri veya Site üzerinden iletilen herhangi bir İçeriğin kaynağını gizlemek için
başlıkları taklit etmek veya başka şekilde tanımlayıcıları manipüle etmek;
o tescilli bildirimleri Siteden veya Avetta Hizmetlerinden kaldırmak;
o Avetta'nın önceden yazılı izni olmadan, değişiklik yapılması, türev eserlerin yaratılması
veya Avetta Hizmetlerinin veya Sitenin tercümesine neden olmak, izin vermek veya
yetkilendirmek;
o Avetta Hizmetlerini veya Sitesini hileli veya yasa dışı amaçlarla kullanmak;
o Siteyi veya Avetta Hizmetlerini yetkisiz bir şekilde ayıklamak, tersine mühendislik yapmak,
parçalarına ayırmak veya erişmek veya Site ya da Avetta Hizmetlerinin veya Avetta'nın ya
da Avetta Hizmetlerinin herhangi birinin ve/veya Avetta tarafından iletilen, işlenen veya
saklanan veriler ile ilgili olarak, Avetta'nın uyguladığı şifreleme teknolojisi veya güvenlik
önlemlerini yenmek veya üstesinden gelmek;
o çalışma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir İçeriği yüklemek, yayınlamak, e-postayla
göndermek, iletmek veya başka şekillerde kullanıma sunmak (iş ilişkilerinin bir parçası
olarak veya gizlilik sözleşmeleri kapsamında öğrenilen veya ifşa edilen özel bilgiler, özel ve
gizli bilgiler gibi);
o (i) herhangi bir tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya
diğer mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir içeriği; (ii) istenmeyen veya yetkisiz
reklamlar, tanıtım malzemeleri, "önemsiz posta", "spam", "zincir mektuplar", "piramit
düzenleri" veya diğer herhangi bir talep formu; veya (iii) herhangi bir bilgisayar yazılımı
veya donanım veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesmek, yok etmek veya
sınırlandırmak için tasarlanmış yazılım virüsleri veya başka herhangi bir bilgisayar kodu,
dosya veya programları içeren materyali yüklemek, göndermek, e-postayla göndermek,
iletmek veya başka bir şekilde kullanıma sunmak;
o Siteye, Avetta Hizmetlerine veya Siteye veya Avetta Hizmetlerine bağlı veya bunlarla
bağlantılı olarak işletilen sunuculara veya ağlara müdahale etmek veya bozmak veya
Siteye veya Avetta Hizmetlerine bağlı veya bunlarla bağlantılı olarak işletilen ağların
gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine uymamak;
o Siteyi veya Avetta Hizmetlerini kasten veya istemeden herhangi bir yerel, eyalet, ulusal
veya uluslararası yasa, kural veya düzenlemeyi ihlal etmek için kullanmak;
o ABD, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası’nın 219. bölümüne ya da diğer yargı alanlarındaki
herhangi bir benzer mevzuata uygun olarak, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti
tarafından yabancı terörist olarak belirlenen herhangi bir kuruluşa maddi destek veya
kaynak sağlamak (veya maddi destek veya kaynakların niteliğini, yerini, kaynağını veya
mülkünü gizlemek veya gizlemek) için Site'yi veya Avetta Hizmetlerini kullanmak;
o Siteyi veya Avetta Hizmetlerini başkalarını taciz etmek için kullanmak ve/veya
o Yukarıda belirtilen yasaklı davranış ve etkinliklerle bağlantılı olarak diğer kullanıcılar
hakkında kişisel veri toplamak veya depolamak için Site'yi veya Avetta Hizmetlerini
kullanmak.
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İÇERİK
Tedarikçiler, Avetta Hizmetlerinin bir parçası olarak Avetta'nın, ilgili yasal düzenleme
standartlarına veya sektördeki en iyi uygulamalara uygunluğunuzu değerlendirmek için Tedarikçi
prosedürlerinin ve uygulamalarının objektif değerlendirmeleri olan Denetimleri gerçekleştireceğini
açıkça kabul eder. İçerik; Avetta Hizmetleri veya Avetta Sitesinde, Avetta, Müşteriler ve/veya
Tedarikçiler tarafından sağlanabilir. Genel olarak yayınlanmış veya özel olarak iletilmiş olsun, tüm
İçeriğin, bu İçeriğin menşei olan tarafın sorumluluğunda olduğunu kabul edersiniz. Avetta, Sitede

yayınlanan veya Avetta Hizmetleri aracılığıyla sağlanan Müşteri veya Tedarikçi İçeriğini kontrol
etmez ve bu nedenle bu İçeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez. Avetta,
hiçbir koşul altında, herhangi bir İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklik ya da yayınlanan, epostayla gönderilen, iletilen veya başka şekilde Sitede veya Avetta Hizmetleri aracılığıyla
kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin kullanılması nedeniyle oluşan, ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, hiçbir İçerikten sorumlu tutulamaz.
Avetta ve görevlileri, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sitede veya Avetta Hizmetlerinde
bulunan İçeriği yayınlama, iletme veya tamamen reddetme hakkını saklı tutar. Yukarıda
belirtilenleri sınırlandırmadan, Avetta ve görevlileri, bu Anlaşmayı ihlal eden veya başka türlü
sakıncalı olan İçeriği (kendi takdirine bağlı olarak) kaldırma hakkına sahip olacaktır. Bu İçeriğin
doğruluğuna, eksiksizliğine veya kullanışlılığına güvenmek de dahil olmak üzere, herhangi bir
İçeriğin kullanımıyla ilgili tüm riskleri değerlendirmeniz ve bunlara katlanmanız gerektiğini kabul
ve taahhüt edersiniz.
Avetta’nın, yasalar gereği veya Avetta’nın böyle bir erişim, koruma veya açıklamanın makul bir
şekilde yapılmasının şunlar için gerektiğine dair inancına dayanarak, hesap bilgilerinizi ve
İçeriğinizi erişebileceğini, saklayabileceğini, saklayabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul
edersiniz: (a) yasal sürece uymak; (b) bu Sözleşmeyi uygulamak; (c) herhangi bir İçeriğin üçüncü
tarafların haklarını ihlal ettiği iddiasına cevap vermek; (d) müşteri hizmetleri için isteklerinize
cevap vermek; veya (e) Avetta, kullanıcılarının ve halkın haklarını, mallarını veya güvenliğini
korumak. Avetta, şikayetleri veya işbu Sözleşmenin bildirilen ihlalini araştırma ve yasa dışı
uygulamaların yasa uygulayıcılara, düzenleyicilere veya diğer üçüncü şahıslara yasa dışı olarak
bildirilmesi ve profiliniz, hesap bilgileriniz, e-posta adresleriniz, kullanım geçmişiniz, gönderilen
materyaller, IP adresleri ve trafik bilgisi ile ilgili herhangi bir gerekli ya da uygun bilginin bu tür kişi
veya kuruluşlara ifşa edilmesini içeren, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Avetta'nın uygun
bulduğu herhangi bir eylemde bulunma hakkını saklı tutar.
İçeriğiniz de dahil olmak üzere, Sitenin teknik işlem ve iletiminin, (a) çeşitli ağlar üzerinden iletimi
ve (b) bağlantı ağlarının veya cihazlarının teknik gereksinimlerine uyum sağlamak ve bunlara
uyum sağlamak için yapılan değişiklikleri içerebileceğini kabul edersiniz.
AVETTA HİZMETLERİNİ VE SİTESİNİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK, HERHANGİ
BİR HASSAS VERİYİ AVETTA'YA YÜKLEMEMEYİ YA DA GÖNDERMEMEYİ AÇIKÇA KABUL
EDERSİNİZ. AVETTA HİZMETLERİNİ VE SİTESİNİ KULLANIMINIZLA BAĞLANTILI OLARAK
YÜKLEDİĞİNİZ YA DA GÖNDERDİĞİNİZ TÜM BİLGİ VE BELGELERİN HASSAS VERİ
İÇERMEDİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ.

7.

TEDARİKÇİ İÇERİĞİ VE TEDARİKÇİ LİSTELERİ
Tedarikçi İçeriği Lisansı. Eğer bir Tedarikçi iseniz ve Tedarikçi İçeriği sunmuşsanız, (a) Avetta
Hizmetlerini Size ve Avetta'nın diğer Müşterilerine tüm Müşterilere sunmak için Tedarikçi
İçeriğinizi kullanmak, değiştirmek, kopyalamak, çoğaltmak, iletmek, alt lisans vermek, dizinlemek,
modellemek, toplulaştırmak, yayınlamak, göstermek ve dağıtmak ve (b) araştırma geliştirme
faaliyetleri ve istatistiksel analiz, analitik modeller geliştirmek ve ön yeterlilik kontrolleriyle ilgili
diğer ürün ve hizmetleri geliştirmek ve sağlamak için Tedarikçi İçeriğinizi geri alınamaz bir şekilde
anonim hale getirmek ve birleştirmek için münhasır olmayan, devredilemez, tamamen ödenmiş,
dünya çapında, kalıcı, değiştirilemez bir lisans ve hak vermektesiniz.
Eğer bir Tedarikçi iseniz ve Tedarikçi İçeriği göndermişseniz, aşağıdakileri kabul ve beyan
edersiniz: (a) Tedarikçi İçeriğiniz, hesabınızla bağlantılı olan "Müşteri Listenizde" görünen diğer
yetkili Müşteri kullanıcılarıyla paylaşılacaktır; (b) Müşteriler hesabınıza bağlanabilir ve Tedarikçi
İçeriğinizi istediğiniz zaman Hesabınıza giriş yaparak inceleyebilirsiniz; (c) herhangi bir zamanda
herhangi bir Müşteriyi Avetta ile iletişime geçerek veya Web arayüzünü kullanarak Müşteri
Listenize ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz; (iv) Müşteri Listenizde listelenmemiş bir Müşteriden

herhangi bir kullanıcı Sınırlı Erişim Verilerinize erişemez ve (v) diğer Tedarikçilerin Sınırlı Erişim
Verilerinize erişimi yoktur.
Ayrıca şunları da kabul eder ve onaylarsınız: (a) Potansiyel teklif verenleri arayan Müşterilere ve
potansiyel Müşterilere yardımcı olmak için Genel Erişim Verileri kullanılacaktır; (b) yalnızca Avetta
Müşteri listesinde listelenen Müşteriler ve potansiyel Avetta Müşterileri Genel Erişim Verilerini
görebilecektir ve (c) Genel Erişim Verileri halka açık değildir, ancak parola korumalıdır ve
yalnızca Avetta Ağı'nın bir parçası olan Avetta Müşterileri ve belirli durumlarda potansiyel Avetta
Müşterileri ile paylaşılır.
Avetta, Sitede görünen Hesabınız ve Avetta Hizmetleri aracılığıyla Gönderdiğiniz Tedarikçi
İçeriğine doğru bir şekilde kaydetmek, saklamak ve erişim sağlamak için ticari olarak makul
çabayı gösterecektir. Oturum açtıktan sonra veya talep üzerine, Sitede ve Avetta Hizmetleri
aracılığıyla Avetta’ya ve Müşterilere görüneceği şekilde, Avetta’nın Sizin üzerinde yaptığı
Denetimin tamamlanmış bir kopyası Size verilecektir. Bu tür tamamlanmış Denetimlerde bulunan
Tedarikçi İçeriğini gözden geçirmek ve Denetim formunda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru
olduğunu doğrulamak Sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, Sitede bulunan veya Avetta Hizmetleri
aracılığıyla ulaşabileceğiniz Tedarikçi İçeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklikten Avetta'yı
derhal haberdar etmeyi kabul edersiniz.
Avetta tarafından gerçekleştirilen herhangi bir Denetimin, potansiyel Müşteriler tarafından gözden
geçirilmek üzere gerekli belgeleri toplamak amacıyla olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz.
Avetta, Kayıtlarınız veya Avetta Hizmetlerini ve Siteyi kullanmanızla bağlantılı olarak Avetta'ya
sağladığınız herhangi bir bilgiyle ilgili kayıtların tutulmasından sorumlu değildir. Avetta’nın
herhangi bir Bilginizi elden çıkarmasından önce, Avetta’nın yazılı olarak herhangi bir belgesinin
Size gönderilmesini özellikle istemediğiniz sürece, Avetta’nın bu bilgileri Size iade etmeden elden
çıkarma hakkı vardır.

8.

AVETTA MÜLKİYET HAKLARI
Avetta (ve varsa lisans verenleri), ilgili tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, Avetta
Hizmetlerinde (ve altındaki tüm teknoloji, yazılım ve analitikler) ve Avetta'nın sağladığı (ancak
Müşteri hariç) ve Tedarikçi İçeriği), Avetta Hizmetleriyle bağlantılı veya Anlaşma uyarınca
Hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak tasarlanan veya üretilmiş olan herhangi bir model, yöntem,
algoritma, keşif, icat, değişiklik, kişiselleştirme, geliştirme, genişletme, türev, malzeme, fikir ve
diğer iş ürününün tüm hak, unvan ve menfaatine sahiptir.
Avetta Hizmetleri ve Sitesi üzerinden görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet
markaları, Avetta, bağlı kuruluşları, lisans verenleri veya diğer üçüncü şahısların tescilli ve
tescilsiz ticari markalarıdır. Tüm bu ticari markalar, logolar ve hizmet markaları, ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir. Bu markaları, Avetta'nın veya markaların sahibinin önceden yazılı izni olmadan
kullanamazsınız. Avetta, Avetta Hizmetlerinde ve Sitesinde ve Avetta İçeriğinin tamamında
açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar. Avetta Hizmetleri ve Sitesi ve metin, tasarım, grafik,
arayüz ve kod ve bunların seçimi ve düzenlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
tüm Avetta İçeriği Avetta ve lisans sahiplerine aittir ve ABD ve uluslararası telif hakları yasaları ile
korunmaktadır.

9.

TEMSİL VE GARANTİLERİNİZ
Aşağıdakileri temsil, garanti ve taahhüt etmiş olursunuz:
•
•

Bu Sözleşmeye yalnızca ticari, iş veya profesyonel amaçlar için profesyonel
kapasitenizde, uzmanlaşmış bir hizmet sağlayıcısı (Tedarikçi iseniz) veya Tedarikçiyi
aradığınız alanda bir işletmeci olarak (Müşteri iseniz) dahil olduğunuzu;
Bu Sözleşme’ye girme ve şartlarına uyma konusunda yasal hak ve kabiliyete sahip
olduğunuzu;

•
•
•

10.

Avetta Hizmetlerini ve Sitesini yalnızca yasal amaçlarla ve bu Sözleşmeye ve geçerli tüm
yasa, yönetmelik ve politikalara uygun olarak kullanacağınızı;
Verdiğiniz bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu ve bu bilgileri verme hakkına sahip
olduğunuzu;
En azından, ikamet bölgenizdeki çoğunluk yaşında ve temsil ettiğiniz kurum adına
yürürlükteki yasalar uyarınca yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilen bir kişi
olduğunuzu.

GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Avetta Gizli Bilgi (a) Tedarikçiye veya Müşteriye, herhangi bir diğer Tedarikçiye veya Müşteriye
ilişkin olarak erişim sağlandığı ya da verildiği tüm bilgiler ve (b) iş ve pazarlama planları,
teknolojisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgi; ve Avetta’nın Avetta
Hizmetlerini tedarik etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan veya Avetta tarafından açıklanan
teknik bilgiler, ürün planları ve tasarımları ve iş süreçleri olarak tanımlanır. Avetta Gizli Bilgileri, (i)
Avetta'ya veya herhangi bir Müşteriye veya Tedarikçiye borçlu olduğu herhangi bir yükümlülüğü
ihlal etmeden, halka açıklanan veya genel olarak bilinen, (ii) Avetta veya Müşteri veya Tedarikçi
tarafından açıklanmasından önce Sizin tarafınızdan bilinen, (iii) Avetta ya da herhangi bir Müşteri
ya da Tedarikçiye borç verme yükümlülüğü ihlal edilmeksizin üçüncü bir şahıstan alınan veya (iv)
Avetta Gizli Bilgilerini kullanmadan veya referans vermeden Sizin tarafınızdan bağımsız olarak
geliştirilen herhangi bir bilgiyi içermez.
Avetta'nın Size sunduğu Avetta Hizmetlerinin faydalarını gerçekleştirmek için gereken meşru iç iş
amaçlarınız dışında başka bir amaç için hiçbir Avetta Gizli Bilgisini kullanmayacak veya ifşa
etmeyeceksiniz. Kendinize ait gizli bilgilerinizi korumak için kullandığınız aynı derecede dikkati
kullanacaksınız (ancak makul bir dikkatten az değil). Avetta Gizli Bilgilerine erişimi, Tedarikçiye
Avetta tarafından sağlanan Avetta Hizmetlerini ve Sitesini kullanmakla tutarlı amaçlar için bu
erişime ihtiyacı olan çalışanlar ve personel ile sınırlayacaksınız.
Tedarikçi veya Müşteri Gizli Bilgileri, Tedarikçinin veya Müşterinin Avetta’nın Avetta Hizmetlerini
tedarik etmesinin bir sonucu olarak, geçerliyse, Tedarikçi veya Müşteriye ifşa ettiği, ticari ve
pazarlama planları, teknoloji ve teknik bilgiler, ürün planları ve tasarımları ve iş süreçleri dahil,
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Tedarikçinin veya Müşterinin geçerli, tescilli, halka açık
olmayan bilgileri olarak tanımlanır. Tedarikçi veya Müşteri Gizli Bilgileri, (i) Siz veya herhangi bir
Tedarikçi veya Müşteri tarafından açıklanmadan önce Avetta tarafından bilinen, (ii) Size veya
herhangi bir Tedarikçiye veya Müşteriye borçlu olunan bir yükümlülüğün ihlal edilmemesi şartıyla
üçüncü şahıstan alınan veya (iii) hiçbir bilgiyi içermez. Avetta, Size ve Avetta Müşterilerine veya
Tedarikçilerine sunulan Avetta Hizmetlerini sağlamak için gereken Avetta’nın meşru ticari
amaçları için Tedarikçi veya Müşteri Gizli Bilgilerini ifşa edebilir. Avetta, Müşteri ve Tedarikçi Gizli
Bilgilerine erişimi, Avetta'nın Tedarikçi ve Müşterilere sağladığı şekilde, Avetta’nın Avetta
Hizmetlerini ve Sitesini sağlaması amacıyla Müşteri veya Tedarikçi Gizli Bilgilerine erişim ihtiyacı
duyan bu Avetta çalışanları, personeli ve Müşterileri veya Tedarikçilerine uygulanabilir şekilde
kısıtlayacaktır

11.

ÜÇÜNCÜ TARAF ALACAKLARI İÇİN TAZMİNAT
Avetta ve Avetta memurlarını, direktörlerini, üyelerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini,
haleflerini ve görevlilerini, (a) Sizinle bağlantılı olarak Sizin tarafınızdan sağlanan Tedarikçi
İçeriğine erişen bu üçüncü taraflardan kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafın talebi, davası,
aksiyonu veya işlemi dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Avetta Hizmetlerini veya
Sitesini kullanımınız; Avetta Hizmetlerinin veya Sitenin kullanımı veya (b) Site veya Avetta
Hizmetleriyle sağlanan her türlü İçeriğe kullanımınız veya bunlara güvenmenize dayalı olarak, her
türlü zarar, tazminat, borç, eksiklik, eylem, mahkeme kararı, faiz, ödül, ceza, ceza, makul
avukatlık ücretleri ve buradaki tazminat hakkının uygulanmasının bedeli ve üçüncü tarafların
talepleri, davaları, davalarından kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir sigorta

tedarikçisini (“Zararlar”) takip etme masrafları da dahil olmak üzere, her türlü maliyet ve masraflar
için savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.
Buradaki tazminat yükümlülüğü, (a) bu tazminat kapsamındaki herhangi bir tazminat talebinin yazılı
olarak bildirilmesi ve (b) aşağıda belirtilen tazminatın, savunmanın veya uzlaştırılmasının
sağlanması ile ilgili olarak işbirliğini sağlamak üzere derhal Avetta'ya bağlı olacaktır. Yukarıda
belirtilen tazminat yükümlülükleri, Avetta'nın ihmali veya suiistimali veya diğer kasıtlı eylem veya
ihmalinden kaynaklanan bir iddianın herhangi bir kısmı için geçerli değildir.

12.

SORUMLULUK SINIRLAMASI
KANUNLARLA ÖNGÖRÜLEN EN BÜYÜK ÖLÇÜDE, HİÇBİR KOŞULDA, AVETTA VEYA SİZ,
BÖYLE BİR ZARARIN ÖNGÖRÜLEBİLİR OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN VE BÖYLE BİR
ZARARIN YAPILDIĞINA DAİR BİR ÖNERİDE BULUNUP BULUNMADIĞINA BAKILMAKSIZIN,
SÖZLEŞMENİN İHLALİ, İHMAL VEYA BAŞKA NEDENDEN KAYNAKLANIYOR OLSUN,
KULLANIM KAYBI, KAYIP GELİR VEYA KAR YA DA VERİ KAYBI YA DA SONUÇTA ORTAYA
ÇIKAN, ÖRNEK NİTELİĞİNDEKİ, ÖZEL VEYA CEZAİ HERHANGİ BİR CEZAİ TAZMİNAT
HAKKINIZ YOKTUR. AVETTA'NIN VEYA SİZİN BİR GİZLİLİĞİN İHLALİ (BÖLÜM 10) VE
TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ (BÖLÜM 11) İÇİN SORUMLULUĞUNUZUN İSTİSNASI
HARİCİNDE, NE AVETTA’NIN NE DE SİZİN SÖZLEŞMENİZİN İHLALİ YA DA BU
SÖZLEŞMEYE AYKIRILIĞINIZA İLİŞKİN TOPLAM TUTARSIZLIĞINIZ, SÖZ KONUSU
ETKİNLİKTEN ÖNCEKİ OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ (12) AY İÇERİSİNDE SİZDEN VEYA
SİZDEN ÖDENEN TUTARLARI AŞMAYACAKTIR.

13.

MÜCBİR SEBEP
Burada belirtilenlerin aksine, Tanrı'nın herhangi bir eylemi, savaş, ayaklanma, terör eylemleri,
isyan, boykot, grevler, güç hizmetinin kesilmesi, İnternet veya iletişim hizmetinin kesilmesi, işgücü
veya sivil rahatsızlık, kontrolü altında veya benzeri olmayan nedenlerle, ne Siz ne de Avetta, bu
Sözleşmenin herhangi bir hükmü için mütemerrit kılınmayacak veya herhangi bir gecikme, hata,
performansın başarısız olması veya performansın kesintiye uğraması nedeniyle herhangi bir
üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

14.

GARANTİ YOK
AVETTA'NIN AÇIK, ZIMNİ, YASAL VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KEFALET,
GARANTİ VEYA BEYANDA BULUNMADIĞINI VE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN
UYGUNLUK, YANLIŞ TANITIM, DOĞRULUK, EKSİKSİZLİK VEYA AÇIKLAMA İLE YAZIŞMA VE
BİR İŞLEM, KULLANIM VEYA TİCARET SIRASINDAKİ HERHANGİ BİR GARANTİ, TEMİNAT
VEYA TEMSİL İLE İLGİLİ OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE; VE UYGULANABİLİR TÜM
YASALARA GÖRE EN FAZLA ÖLÇÜDE, AVETTA'NIN ÖZEL OLARAK TÜM ZIMNİ
GARANTİLERİ VE YASALARIN ÖNGÖRDÜĞÜ GARANTİLERİ VEYA BEYANLARI
AÇIKLADIĞINI KABUL EDER VE ONAYLARSINIZ. BU KAPSAMDA AVETTA TARAFINDAN
SAĞLANAN TÜM HİZMETLER, NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR GARANTİ
VERİLMEKSİZİN, “OLDUĞU GİBİ” VE “ELDE EDİLEBİLİR” ESASINA GÖRE
GERÇEKLEŞTİRİLİR VE SAĞLANIR.
Ayrıca Avetta Hizmetlerini ve/veya Siteyi kullanmanızın, herhangi bir Avetta Müşterisi tarafından
işe alınmanızı veya kabul edilmenizi garanti etmediğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Avetta
Ağının diğer üyeleriyle olan etkileşimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Avetta, Sizinle ve diğer
Avetta Müşterileri veya Tedarikçileri ile aranızdaki etkileşimler veya anlaşmazlıklar ile ilgili hiçbir
sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

15. NİTELİK, DÜZENLEME VE UYGUNLUK BİLGİLERİ İLE İLGİLİ FERAGATNAME.
Avetta, Avetta Hizmetlerini uygularken ve sunarken Size Uyum Bilgilerini sağlayabilir. Bu
Uygunluk Bilgisi yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Avetta, Uygunluk Bilgisinin doğruluğunu,

yasallığını veya eksiksizliğini hiçbir şekilde garanti etmez. Avetta'nın, Uyum Bilgileri'ndeki
herhangi bir değişiklik veya herhangi bir yasal veya düzenleyici değişiklik hakkında sizi
güncelleme yükümlülüğü yoktur. Uygunluk Bilgisi, yetki alanına göre değişebilir. (a) Bu Uygunluk
Bilgilerini kullanmadan önce tüm Uygunluk Bilgilerinin doğruluğunu, yasallığını ve yasal
uygulanabilirliğini onaylama konusunda tam sorumluluk üstlenmeyi; (b) Avetta'nın herhangi bir
Uygunluk Bilgisi ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmayacağını ve (c) herhangi bir Uygunluk Bilgisinin
kullanılması veya bunlara güvenilmesinin kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

16. BİLDİRİMLER, İZİNLER VE ONAYLAR
Bu belgede verilen tüm bildirimler, izinler ve onaylar yazılı olacaktır ve aşağıdakiler üzerine
yapılmış sayılır: (a) kişisel teslimat, (b) postalamadan sonraki ikinci iş günü, (c) onaylı faks ile
gönderildikten sonraki ikinci iş günü veya (d) e-posta ile gönderdikten sonraki ilk iş günü.
Avetta’nın bu tür amaçlar için adresi: Avetta, LLC, 549 Timpanogos Circle, Orem UT 84097,
Attention: Legal Department. Avetta'nın size bildirmek için kullanacağı adres, Tedarikçinin
profilinde Tedarikçinin Avetta'ya sağladığı adres olacaktır.

17. DEĞİŞİKLİKLER VE DEĞİŞİMLER
Avetta, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, e-postayla gönderilen 30 gün önceden bildirimde
bulunmak suretiyle, bu Anlaşmanın bölümlerini herhangi bir zamanda değiştirme, ekleme veya
silme hakkını saklı tutar. Avetta bunu yaparsa, Avetta, bu Sözleşmedeki değişiklikleri, söz konusu
değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden 30 gün önce bu sayfada yayınlar ve bu sayfanın en
üstünde, bu Sözleşmenin en son revize edildiği tarihi gösterir. Avetta Hizmetlerini bu tür
değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz, güncellenmiş
Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir.

18. GEÇERLİ HUKUK VE YARGILAMA YERİ; TAHKİM
Avetta ve Siz, bu Sözleşmenin, herhangi bir yargı alanındaki hukuk hükümlerinin seçimi ya da
ihtilaf hükümleri gözetmeksizin, yalnızca Utah yasaları ve denetleyen Amerika Birleşik Devletleri
federal yasası tarafından yönetileceğini kabul edersiniz. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine
İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi burada açıkça hariç tutulmuştur. BU SÖZLEŞMENİN
SONUCUNU, PERFORMANSINI, YERİNE GETİRİLMEMESİNİ, FESHEDİLMESİNİ VEYA
GENİŞLEMESİNİ YÖNETMEK İÇİN HERHANGİ BİR BAŞKA YASANIN UYGULAMAYA
KOYULMA VEYA İDDİA EDİLME HAKKINDAN AÇIKÇA VAZGEÇMİŞ OLURSUNUZ. Aşağıdaki
Tahkim Anlaşmasına tabi olarak, Avetta ve Siz, bu Anlaşma veya Avetta Hizmetlerinden doğan
veya bu Anlaşma ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf, eylem, iddia veya eylem
sebebinin, Salt Lake County, Utah'da bulunan devlet ve federal mahkemelerin münhasır yargı
yetkisine tabi olacağını kabul edersiniz.
SİTE VEYA AVETTA HİZMETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN YA DA BUNLARLA İLGİLİ
OLARAK, SİZİNLE AVETTA ARASINDA BİR UYUŞMAZLIK DURUMUNDA, YASALARCA
YASAKLANAN DURUMLAR DIŞINDA, SİZ VEYA AVETTA, MAHKEMENİN KARARINA AYKIRI
OLARAK, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE, TAHKİMLE BAĞLAYARAK, İHTİLAFI ÇÖZMEYİ
TERCİH EDEBİLİRSİNİZ. HERHANGİ BİR İDDİA (SINIF EYLEMİNDEN FERAGATNAME DAHİL
OLMAK ÜZERE, BU TAHKİM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ VEYA ZORUNLULUĞUNU
ZORLAYAN HERHANGİ BİR İDDİA DIŞINDA), EĞER HER İKİ TARAF DA BUNU İSTERSE,
BAĞLAYICI BİR TAHKİM İLE ÇÖZÜLEBİLİR. BUNUN ANLAMI, SİZ VEYA BİZ TAHKİMİ
SEÇERSEK, HİÇBİR TARAF, BU TÜR BİR İDDİA İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURMA VEYA BİR
JÜRİ DURUŞMASI ALMA HAKKINA SAHİP OLMAYACAKTIR. KEŞİF VE TEMYİZ HAKLARI,
TAHKİM İÇERİSİNDE SINIRLANDIRILIR.

Sınıf Eyleminden Feragatname

YASA İLE YASAKLANDIĞI DURUMLAR DIŞINDA, TAHKİMİN BİREYSEL TEMELDE OLMASI
GEREKİR. BU, NE SİZİN NE DE BİZİM, BAŞKA KULLANICILAR TARAFINDAN TALEP EDİLEN
VEYA ONLARLA İLGİLİ İDDİALARDA BULUNMA VEYA RİCADA BULUNMA VEYA
MAHKEMEYE GİRME VEYA HERHANGİ BİR HAKEMİ, BİR SINIFIN TEMSİLCİSİ VEYA ÜYESİ
VEYA BİRİNCİ SINIF BİR GENEL VEKALETEN HAK TALEBİNDE BULUNACAĞIMIZ
ANLAMINA GELİR.
Sınıf Eyleminden Feragatnamenin geçerliliğini ve etkisini, hakem değil, yalnızca bir mahkeme
belirleyecektir. Bütün taraflar mahkemede bir iddiada bulunmayı seçmiş olsalar bile, Siz veya
Avetta, yeni bir tarafın iddia ettiği herhangi bir iddia ya da daha sonra bu davada ileri sürülen
herhangi bir yeni iddia ile ilgili olarak tahkim seçebilirsiniz.

Geçerli Yasalar ve Tahkim Kuralları
Bu tahkim şartları Federal Tahkim Yasası (FAA) tarafından yönetilmektedir. Tahkim sadece
Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc (JAMS) ile devam etmelidir. Tahkim kuralları, bu
tahkim sözleşmesindeki kurallar ve JAMS prosedürleri olacaktır, ancak anlaşma ile JAMS
prosedürleri arasında uyuşmazlık varsa, bu tahkim sözleşmesindeki kurallar izlenecektir. JAMS’in
prosedürleri talep yapıldıktan sonra değişirse, talepte bulunulması durumunda geçerli olan
prosedürler geçerli olacaktır.

Ücretler ve Fiyatlar
Her bir taraf, avukatlık ücretlerinin, dosyalama ücretlerinin, işlemlerin veya seyahatin bedelleri
dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmeyi açmak veya tahkim etmek için kendi
masraflarını öder. Taraflar, hakemin ücret ve giderlerini ve tahkim duruşmalarında kullanılan
üçüncü taraf tesislerinin maliyetini eşit olarak paylaşacaktır.

Duruşmalar ve Kararlar
Tahkim duruşmaları ABD, Utah, Salt Lake County'de gerçekleştirilecektir. Tek bir hakem
atanacaktır. Hakem: (i) FAA tarafından çelişmediği sürece, geçerli tüm maddi kanunları takip
etmelidir; (ii) geçerli kısıtlama statülerine uymalıdır; (iii) geçerli imtiyaz iddialarını yerine
getirmelidir ve (iv) ödülün sebeplerini içeren yazılı bir karar vermelidir.
Hakemin kararı, FAA'nın izin verdiği herhangi bir inceleme dışında kesin ve bağlayıcı olacaktır.
Bununla birlikte, eğer 100.000 ABD Dolarından fazlası gerçekten bir ihtilaf halinde ise, Siz veya
Avetta üç hakemlik paneline itirazda bulunmayı seçebilir. Temyiz paneli, tüm orijinal ödülü veya
bir bölümünü kabul etmek veya reddetmek için tamamen serbesttir. Temyiz, tahkim kuruluşuna
asıl ödül verilişinden en geç 30 gün sonra yapılmalıdır. Temyiz eden taraf, temyiz heyeti kararının
bir parçası olarak aksi yönde karar vermedikçe tüm temyiz masraflarını öder. Herhangi bir tahkim
hükmü, herhangi bir yargılama yetkisine sahip herhangi bir mahkemede (örneğin bir kararla)
uygulanabilir.

Bu Hükmün Diğer Yararlanıcıları
Siz ve Avetta'ya ek olarak, bu tahkim şartlarında açıklanan haklar ve görevler Avetta’nın bağlı
kuruluşları ve Avetta’nın ve Avetta’nın bağlı kuruluşları, yöneticileri ve çalışanları; bu tahkim
hükmüne tabi olan bir istemde bulunan herhangi bir üçüncü şahıs davalı ve tüm müşterek hesap
sahipleri ve Tedarikçi hesaplarının yetkili kullanıcıları için geçerlidir.

Bu Hükmün Geçerliliğini Koruması
Bu Bölüm 18 şunlara dayanacaktır: (a) Hesabınızın kapatılması; (b) Hesabınızın veya bunun bir
bölümünün gönüllü ödemesi; (c) Borcunuz olan parayı toplamak için herhangi bir yasal işlem
yapılması ve (d) Sizin tarafınızdan herhangi bir iflas.

19. ÇEŞİTLİ ŞARTLAR
Siz ve Avetta, birbirinizin bağımsız yüklenicilerisiniz. Bu Anlaşma, siz ve Avetta arasında bir
ortaklık, franchise, ortak girişim, acente, güven veya iş ilişkisi oluşturmaz. Avetta'nın önceden
yazılı izni olmadan bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi devredemez veya
delege edemezsiniz. Avetta, birleşme, varlık satışı, hisse senedi satışı veya başka bir şekilde
Avetta'nın satışı ile bağlantılı olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşme kapsamında
haklarını tayin edebilir. Ayrıca, Avetta yükümlülüklerinin bir kısmını veya tamamını bir ortak veya
üçüncü taraf bir yüklenici aracılığıyla yerine getirebilir. İşbu Sözleşmenin sona ermesi veya
süresinin dolması durumunda doğası gereği herhangi bir hüküm, sınırlama olmaksızın, Tazminat
yükümlülükleriniz, sorumluluk sınırlamalarınız, gizlilik yükümlülükleriniz ve yürürlükteki kanun ve
alan hükümleri dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin feshi halinde geçerli olacaktır. Bu Sözleşmede
kullanılan başlıklar sadece kolaylık sağlamak içindir ve bunlarla ilgili herhangi bir hükmü
yorumlamak için kullanılmayacaktır. Bu Anlaşma, Siz ve Avetta arasında Avetta Hizmetlerini ve
Siteyi kullanımınızla ilgili tüm anlaşmanızdır ve konuyla ilgili yazılı veya sözlü olan tüm önceki ve
çağdaş anlaşmaların, tekliflerin veya temsillerin yerine geçer. İşbu Sözleşmenin tamamen veya
kısmen geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu herhangi bir hükmü, bu Sözleşmeden
geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu sürece silinir ve geri kalan hükümler yürürlükte
kalmaya devam eder. Bu Sözleşme, hazırlanmasından kimin daha fazla sorumlu olduğuna
bakılmaksızın, her iki taraf için daha güçlü bir şekilde yorumlanmayacaktır.

20. EK POLİTİKALAR
Bu Sözleşmenin şartları, Sitenin ve Avetta Hizmetlerinin tüm kullanıcıları için geçerlidir. Ayrıca,
Siteyi ve Avetta Hizmetlerini kullanımınız, Avetta’nın gizlilik politikasına, faturalandırma, geri
ödeme ve yenileme politikasına ve buraya referans olarak dahil edilen GDPR politikasına tabidir.
Bu Politikalar zaman zaman güncellenebilir ve bu güncellemeler hakkında size bilgi verilir.

