KULLANICI VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MADDE-1: TARAFLAR
İşbu sözleşme; “PedigreeAll.com” internet sitesinin faaliyetlerini yürütmekte olan “Kulelihan İnşaat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” (bundan böyle "PedigreeAll" olarak anılacaktır) ile
www.PedigreeAll.com internet sitesine üye olan kullanıcı (bundan böyle “KULLANICI” olarak
anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

MADDE-2: KONU VE KAPSAM
İşbu sözleşmenin konusu, PedigreeAll.com web sitesinden sunulan hizmetten yararlanma şartlarının
ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE-3: HİZMETLER VE KULLANIM KOŞULLARI
3.1. PedigreeAll; veri tabanında bulunan safkan yarış atlarının soy ve istatistik bilgilerini kullanarak
geliştirilen algoritmalara dayalı hizmetlerini KULLANICI’ lara ücretli ve ücretsiz olarak sunmaktadır.
3.2. KULLANICI, PedigreeAll.com internet sitesi üzerinden, verilen hizmet çeşitlerine göre ücretli,
ücretsiz, üye olarak ya da üye olmadan bu hizmetleri kullanabilir.
3.3. PedigreeAll, veri tabanın da bulunan verilerin % 100 doğru olduğunu iddia etmez, kullanıcı bunu
bilerek ve isteyerek sistemi kullanır, ücretli hizmet alır.
3.4. PedigreeAll, veri tabanında bulunan binlerce satır veriyi makine öğrenmesi algoritmaları ile
işleyerek oluşturulan raporlar ve analiz sonuçları ile bu safkanların tanıtımı alanında faaliyet yürüten
bir yazılım şirketidir. Bu hizmetleri dışında bir hizmet vermemektedir.

MADDE-4: KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. KULLANICI, üye olurken vermiş olduğu bilgilerin kendisine ait ve doğru olduğunu kabul ve
taahhüt eder. PedigreeAll, KULLANICI tarafından uygulamaya yüklenen, değiştirilen veya sağlanan
bilgilerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin yanlış veya üçüncü bir
kişiye ait olmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Bu kapsamda;
KULLANICI tarafından uygulamaya girilen bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından kaynaklı, PedigreeAll
‘un uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zararı KULLANICI’ ya rücu etme hakkı saklıdır.
4.2. KULLANICI, PedigreeAll.com uygulamasını kullanırken; işbu sözleşmedeki tüm şartlara ve
yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını, uygulamayı yalnızca hukuka uygun amaçlarla
kullanacağını, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren
hususlarda kullanımlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3. KULLANICI, Madde 4.2 hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün kullanımlarda sorumluluğunun
kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder. PedigreeAll’ ın, KULLANICI tarafından kaynaklanan
süreçler nedeniyle uğrayacağı maddi ve manevi her türlü zararını KULLANICI’ ya rücu etme hakkı
saklıdır.
4.4. KULLANICI’nın Madde 4.2. hükmüne aykırı hareket etmesi sebebiyle PedigreeAll, işbu Sözleşmeyi
herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme
hakkı saklıdır.

4.5. PedigreeAll; KULLANICI tarafından diğer kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal
edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, KULLANICI’ nın veri tabanında kayıtlı ilgili kişisel verilerini
gerek resmi kurum ve kuruluşlara gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkilidir. KULLANICI, bu
sebeple PedigreeAll’ dan herhangi bir tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
4.6. PedigreeAll.com uygulamasına erişim için gerekli bilgilerin (kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği ve
saklanması tamamen KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerce elde
edilmesinden kaynaklı, KULLANICI’ nın uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan dolayı PedigreeAll’ ın
hiçbir sorumluluğu yoktur.

MADDE-5: PedigreeAll HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. PedigreeAll; uygulamada ve hizmetin kullanım koşullarında dilediği zaman önceden bildirime
gerek olmaksızın değişiklik yapma ve hizmeti yeniden organize etme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler,
uygulamaya konulmasıyla derhal yürürlük kazanır.
5.2. KULLANICI’ nın uygulamaya devam eden erişimi veya devam eden uygulama kullanımı,
değiştirilmiş kullanım koşullarını kesin olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir.
5.3. PedigreeAll; uygulama aracılığıyla yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeye, bilgi
aktarımına ve paylaşıma son verme hakkına sahiptir. Bu durumda PedigreeAll’ ın, KULLANICI’ nın
uygunsuz kullanımlarına son verme hakkı da saklıdır.
5.4. PedigreeAll; kullanıcıların hizmetten yararlanmaları sırasında kullandıkları verilerin bazılarını veya
tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme hakkına sahiptir. PedigreeAll, yedekleme
ve silme işlemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacaktır.
5.5. PedigreeAll; uygulama kapsamında verdiği hizmetin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair
garanti vermemektedir. PedigreeAll özellikle Mahkeme ve diğer yetkili resmi merci karar ve
uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti
sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklık ve gecikmeler ve kendisinden kaynaklanmayan diğer
sebepler nedeniyle oluşabilecek hizmet kusurları nedeniyle sorumluluk kabul etmemektedir.
5.6. PedigreeAll; gerektiğinde ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı,
ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel
aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete
erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

MADDE-6: FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
6.1. PedigreeAll.com uygulamasının telif hakkı, PedigreeAll markası ve diğer tüm Fikri Mülkiyet
Hakları ile bu uygulamadan kaynaklı know-how ve her türlü ticari bilgi Kulelihan İnşaat Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’ ne aittir. KULLANICI ve uygulama içeriğini okuyan herkes, bunu peşinen kabul
eder.
6.2. Uygulamanın genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik,
grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, uygulanan iş metodu ve iş modeli,
yazılım kodu ve tüm diğer unsurları Kulelihan İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ne aittir.

6.3. PedigreeAll’ a ait ve Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında korunan unsurların hiçbiri önceden yazılı
izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana
çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, işbu Sözleşme
kapsamı dışında kullanılamaz. Aksi şekilde davranılması halinde sorumlu kişi/kişiler PedigreeAll’ın
uğradığı zararı, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı PedigreeAll’dan
talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere
karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE-7: GİZLİLİK VE GÜVENLİK
7.1. PedigreeAll, kullanıcılar ile ilgili kişisel bilgileri işbu Sözleşmede ve bu Sözleşmenin eki ve ayrılmaz
bir parçası olan Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde kullanabilir veya üçüncü kişilere
açıklayabilir.
7.2. PedigreeAll.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için
mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICI,
kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Dolayısıyla
KULLANICI, uygulamaya girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm
hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu peşinen kabul
eder.

MADDE-8: SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
8.1. PedigreeAll, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşmeyi veya herhangi
bir hükmünü uygun göreceği herhangi bir zamanda, PedigreeAll.com uygulamasında ilan etmek
suretiyle değiştirebilir.
8.2. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri; ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen bir geçerlilik
tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacaktır. Geri kalan hükümler, aynen
yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
8.3. Sözleşme KULLANICI’ nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE-9: KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
9.1. KULLANICI; işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda, PedigreeAll’ ın kendi veri tabanında,
sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve
bilgisayar kayıtlarının geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE-10: MÜCBİR SEBEPLER
10.1. İşbu sözleşme kapsamında; doğal afet, savaş, grev, salgın hastalık, seferberlik hali, PedigreeAll
gerekli veri güvenliği önlemlerini almasına karşın uygulamanın teknik altyapısına yapılan siber
saldırılar, PedigreeAll’ın kontrolü dışında gelişen ve PedigreeAll’ın gerekli özeni göstermesine rağmen
önleyemediği olaylar, mücbir sebep sayılacaktır.
10.2. KULLANICI, mücbir sebep hallerinde hizmetin hiç veya gereği gibi sağlanamamasından kaynaklı,
PedigreeAll’ ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.

MADDE-11: SÖZLEŞMENİN FESHİ
11.1. İşbu Sözleşme, KULLANICI’ nın uygulamaya üye olduğu ve/veya uygulamayı kullandığı sürece
yürürlükte kalır ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam eder.
11.2. PedigreeAll; KULLANICI’ nın, işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini ihlal etmesi
durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
11.3. PedigreeAll; tarafından sözleşmenin feshi sebebi sayılacak diğer haller şunlardır;
• Herhangi bir yöntem kullanılarak uygulamanın işleyişini manipüle edecek davranışlarda
bulunulması,
• KULLANICI için oluşturulmuş kullanıcı profilinin başkasına devredilmesi veya kullanıma
açılması,
• Uygulama üzerinden üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya tecavüz etme tehlikesi
bulunan fiillerde bulunulması,
• Yanlış, eksik, yanıltıcı bilgilerin ve üçüncü kişilerin haklarına saldırı teşkil eden bilgilerin
uygulamaya kaydedilmesi,
• Uygulamanın genel güvenliğini tehdit edecek uygulamanın ve kullanılan yazılımların
çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanılması, verilerin çalınması, verilerin silinmesi ve verilerin
değiştirilmesi.
KULLANICI bu durumda Şirketin uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE-12: UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
12.1. İşbu Sözleşmeden kaynaklı anlaşmazlıklarda Türkiye Cumhuriyet Hukuku uygulanacaktır.
Sözleşmeden doğan her türlü ihtilafta Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE-13: YÜRÜRLÜK
13.1. İşbu Sözleşme KULLANICI'nın PedigreeAll.com uygulamasına kaydolması ve uygulamayı
kullanmaya başlamasıyla derhal yürürlüğe girer.

MADDE-14: MESAFELİ SATIŞ HÜKÜMLERİ
14.1. KULLANICI, PedigreeAll tarafından ücretli sunulan hizmetlerin ve ürünlerin tamamını kendi
isteği ile kusursuz kabul ederek satın alma işlemini gerçekleştirir. PedigreeAll, veri tabanındaki
verilere dayanan analizlerin sonucunun doğruluğunu taahhüt etmez, hizmetin verildiği tarihteki
sisteminde bulunan en güncel verileri kullandığını taahhüt eder.
14.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme
yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna
kadar geçerlidir.
14.3. KULLANICI, PedigreeAll’a ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış
fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi

elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, PedigreeAll
tarafından KULLANICI ' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri,
ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.

14.4. Sözleşme konusu hizmetler tarafların mutabık kaldığı süre zarfında PedigreeAll tarafından
sağlanır.
14.5. PedigreeAll, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa
garanti belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü
ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi
doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası
sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve
taahhüt eder.
14.6. PedigreeAll, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3
gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli KULLANICI’ya
iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
14.7. KULLANICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme’yi elektronik ortamda teyit
edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka
kayıtlarında iptal edilmesi halinde, PedigreeAll’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün
sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
14.8. KULLANICI, sözleşme konusu ürünün KULLANICI veya KULLANICI nın gösterdiği adresteki kişi
ve/veya kuruluşa tesliminden sonra KULLANICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız
kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu
tarafından PedigreeAll 'a ödenmemesi halinde, KULLANICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde
varsa nakliye gideri PedigreeAll’a ait olacak şekilde PedigreeAll’a iade edeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
14.9. PedigreeAll, KULLANICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi
tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama,
bildirim ve diğer amaçlarla KULLANICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, işbu sözleşmeyi
kabul etmekle PedigreeAll’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde
bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
14.10. KULLANICI, mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine
veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde,
PedigreeAll’a bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin
mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı
süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde

cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar PedigreeAll’ a
aittir. KULLANICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini
peşinen kabul eder.

