WEB SİTESİ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ
1) Web sitesinde yayınlanan telif ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları LimakPort
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye (Kısaca “LimakPort”) ait olan bütün, yazılı, resimli,
görsel, elektronik materyallerin her turlu hakları saklıdır. Bu materyallere
http://web.limakports.com.tr (Kısaca “Web sitesi”) adresinde ve içeriklerinde yer verilmesi,
bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği seklinde
yorumlanamaz. LimakPort’un yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden
üretilemez, çoğaltılamaz, dağıtılamaz ya da herhangi bir şekilde paylaşılıp kullanılamaz.
Kullanıcı, Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek
şekilde ortaya çıkabilecek her türlü kullanım sonucu, yasal sorumluluğun ihlalde bulunan
kullanıcıya ait olacağını kabul eder.
2) Aksi açık bir şekilde belirtilmediği müddetçe, Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik ve
bilgi Türkiye’de yerleşik kullanıcılara yöneliktir.
3) Web Sitesi’nde yer alan her türlü içerik (kısaca “BİLGİ”) sadece tanıtım ve bilgi verme
amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ’leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai
ve güvenilir enformasyonu, LimakPort’dan temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder.
Web Sitesi’nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya
da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapacağı işlemler bakımından
Limakport’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. Limakport, Web Sitesi’nin
kullanımından ya da kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan, kendi kusurundan
kaynaklanmayan herhangi bir türde özel, cezai, arızi, dolaylı ya da netice kabilinden zarardan
ya da bunlarla sınırlı kalmaksızın; kullanım, veri ya da kâr kaybından kaynaklanan zararlar da
dâhil olmak üzere, herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
4) LimakPort, kendi takdirinde olmak üzere, sitenin içeriğini, Kullanıcı’lara sağlanan
herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Limakpor Web
Sitesi’ndeki kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar.
LimakPort, Web Sitesi’nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede
mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.
5) LimakPort, Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde mevcut, muhtelif liste ve formları doldurarak
iletmiş olduğu bilgiler, yalnızca hizmet talebine yönelik olarak kullanılacak ve bu amaç
dışında hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara sağlanmayacağını kabul eder.
6) Web Sitesi’nde mevcut, muhtelif liste ve formların doldurulmuş olması, Kullanıcı’ya
herhangi bir hak vermez ve/veya Kullanıcı’ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak
iddiasında bulunma imkanı sağlamaz. Bu Formlara eksik, yanlış ya da geçerli olmayan
bilgiler girilmesi halinde doğacak sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, LimakPort’un kendi
takdirinde sağlanacak imkânlar ile ilgili olarak hak talebinde bulunulamaz.
7) Web Sitesi’nin virus, trojan, spyware, solucan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış
olması için mevcut imkânlar dahilinde, tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin
sağlanması için; Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı
sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmesi nedeniyle kendi
yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı
sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8) Resmi makamlardan Kullanıcı’ya yönelik bir suç duyrusu ya da resmi soruşturma talebi
gelmesi ve/veya Kullanıcı’nın Limakport sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da
işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının ve/veya Türk
Ceza Kanununun 243 ve 244. maddeleri uyarınca bir eylemde bulunduğunun tespit edilmesi
halinde LimakPort, Kullanıcı’nın kimlik belgelerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde
bulunma, suçtan zarar görmesi halinde Kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulunma ve dava
açılması halinde katılma talebinde bulunma hakkına sahiptir.
9) Kullanıcı’lar ile LimakPort arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, LimakPort elektronik
kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilafların çözümünde İskenderun Mahkemeleri
ve İcra Daireleri yetkili olacak ve ihtilaf Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve mevzuatına göre
çözülecektir.
10) Web Sitesi, Kullanım Şartnamesinin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın
değiştirme, yenileme ve iptal etme hakkına sahiptir. Kullanıcı’lar, değiştirilen, yenilenen ya
da yürürlükten kaldırılan her hükmün, yayın tarihine kendisi açısından hüküm ifade edeceğini,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kullanıcı, Web Sitesi’ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğini beyan ve taahhüt
eder.

