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1. Giriş 
 
İşbu Kullanım Koşulları, kayıtlı ticari merkezi Maslak Mh. Maslak Meydan 
Sk. Veko Giz Plaza No: 3/85 Sariyer / İstanbul – Türkiye adresinde 
bulunan Piri Yazılım Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (bundan sonra “Piri”, 
“biz” veya “bizim” olarak anılacaktır) tarafından sunulan Piri Guide isimli 
mobil uygulamada (“Uygulama”), Piri tarafından sunulabilecek tüm 
hizmet, geliştirme ve değişiklikler, Kullanıcıların uygulamayı kullanırken 
tabi olduğu kurallar ile karşılıklı hak ve yükümlülüklerini tespit eder. 
 
Şahsi ve ticari olmayan kullanımınız için sunulan Uygulama’yı ve ilgili 
hizmetleri kullanabilmek için, bu Kullanım Koşullarını ve ayrılmaz parçası 
olan Gizlilik Politikasını elektronik ortamda onaylayarak kabul etmeniz 
gerekmektedir. 
 
Uygulama’nın Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na ilişkin sorularınız, 
önerileriniz ve geri bildirimleriniz için bize hello@piriguide.com e-posta 
adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 
 

2. Tanımlar 
 
“Kullanıcı”, “siz” veya “sizin”, Uygulamayı kullanan, erişen ya da 
Uygulamaya kayıt formunu doldurarak kaydolan gerçek veya tüzel kişiyi 
ifade eder. 
 
“Piri Guide” ya da “Uygulama”, IOS veya Android işletim sistemine 
sahip mobil cihazlarda kullanılabilen, IOS App Store ya da Android Google 
Play uygulama mağazalarından indirilebilen, yazılı, sesli veya görüntülü 
şehir ve yürüyüş rehberleri sunulan mobil uygulamayı ifade eder. 
 

3. Piri’nin Hak ve Yükümlülükleri 
 
Piri, Uygulama içerisinde rehberler tarafından özel olarak hazırlanmış farklı 
şehirlere ilişkin yazılı, sözlü veya görsel dijital içeriklere sahip kültürel 
yürüyüş turları sunmaktadır. İlgili dijital içerikleri Dijital İçerik Sözleşmesi 
ve Ön Bilgilendirme Formu’nu onaylayarak satın alabilir, mobil cihazınıza 
indirebilir, indirdikten sonra cihazınız internete bağlı olsun veya olmasın 
dijital içeriklere ulaşabilirsiniz. 
 
Piri, Uygulamada gerekli değişikleri size bildirmeksizin yapma hak ve 
yetkisine sahip olup; kimlerin Kullanıcı sıfatıyla Uygulamaya üye 
olabileceğine karar vermeye, ya da Kullanıcı hesabını tek taraflı olarak 
değiştirme, silme ve üyelikten çıkarmaya tek başına yetkilidir. 
 
Piri, Uygulamadaki içerikleri ve Uygulamayı herhangi bir zamanda ve yine 
herhangi bir sebeple kaldırabilir veya duraklatabilir. 



İzin vermeniz halinde, Piri tarafından size Uygulama ve içeriğinde yer alan 
güncellemelere ve ilginizi çekebilecek diğer konulara ilişkin e-posta veya 
diğer yöntemlerle (telefon bildirimleri gibi) tanıtıcı mesaj ve 
bilgilendirmeler gönderilebilir. 
 
Piri, işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından doğan hak ve 
yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredebilir. 
 

4. Sizin Hak ve Yükümlülükleriniz 
 
Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce bu kullanım koşullarını kabul 
etmek için gereken hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşından büyük 
olduğunuzu ve Piri tarafından üyelikten süresiz olarak yasaklanmış 
olmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. 
 
Uygulamaya üye olurken (veya hizmetlerimizden başka herhangi bir 
şekilde faydalanırken) sunduğunuz tüm bilgilerin doğru ve gerçek 
olduğunu, bu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikasının tamamını 
okuduğunuzu, içeriğini tam olarak anladığınızı ve tüm hükümlerini kabul 
edip onayladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. 
 
Piri sizinle sözleşme akdetmeme ve sizi herhangi bir sebep göstermeksizin 
üyeliğe kabul etmeme hak ve yetkisine sahiptir. Piri’nin gerek mevzuattan 
kaynaklı gerekse tek taraflı tasarrufu sonucu ve özellikle de bu Kullanım 
Koşulları’nın ihlali halinde, Uygulamaya erişmenize izin vermeme ve 
üyeliğinizi dondurma veya iptal etme hakkı saklıdır. 
 
Yukarıda açıklanan durumlarda Uygulamaya erişiminizin engellenmesi 
halinde Piri yüklemiş olduğunuz her türlü bilgiyi yayından kaldırma ve 
silme hakkına sahiptir. 
 
Üye olurken belirlediğiniz şifre ve üyelik hesabınız gerekli ve size özeldir. 
Şifrenizi unutarak hesabınıza erişememenizden ve kullanıcı hesabınızın 
başkasının eline geçmesinden doğan sorumluluk tamamıyla size aittir ve 
bu hallerde üyeliğiniz sona erdirilebilir. 
 
Uygulamayı kullanırken ve Uygulamadan yararlanırken yürürlükte olan 
ilgili her türlü mevzuat hükümleri ve ileride yürürlüğe girecek olan 
mevzuata, Piri’nin yayınlayacağı Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ile 
diğer ilkeleri ve politikaları dahil tüm bildirimlerin zaman zaman 
güncellenen haline uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. 
 
Sağladığımız dijital içeriklere ulaşabilmek için Uygulamanın uyumlu olduğu 
akıllı mobil cihazlardan birine sahip olmanız gerekmektedir. Uygulamanın 
düzenli olarak güncellenen yapısı nedeniyle daha önce Uygulamaya erişmek 
için kullanabildiğiniz bir cihaz, yeni sürümler ile kısmen veya tamamen 
uyumsuz olabilir ve bu durum içerikten faydalanamamanıza sebep olabilir. 
Böylesi durumlarda kullanıcı hesabınızda bulunan içerik aynen kalır ve uyumlu 
bir cihaz kullanarak içeriğe erişmeye devam edebilirsiniz. Dijital içeriklerin 
etkin çalışabilmesi için konum servislerinizin açık olması ve 



Uygulama’nın konum bilgilerinize erişmesine izin vermeniz gerekmektedir. 
Uygun cihaz veya yazılıma sahip olmamanız nedeniyle Uygulama 
kapsamında sunulan içerik ve hizmetlerden yararlanamamak, herhangi bir 
tazminat ve talep hakkı vermez. 
 
Piri’nin yazılı onayı olmadan işbu Kullanım Koşullarını veya bu Kullanım 
Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi, herhangi bir üçüncü 
kişiye devredemezsiniz. Üyeliğinizi sizden başka kişilerin kullanımına 
açamazsınız. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu doğan tüm 
sorumluluk bizzat size aittir. 
 
Uygulama kapsamındaki içerik, bilgi ve yazılımın ticari veya Piri ile rekabet 
içine giren herhangi bir amaçla ne isim altında ve ne biçimde olursa olsun 
satılması, kiraya verilmesi, kullanılması, kopyalanması, gözetlenmesi 
görüntülenmesi ve indirilmesi hukuka aykırıdır. Böyle bir faaliyete 
girişmeyeceğinizi, bir şekilde böyle bir sonuca yol açmanız halinde Piri’nin 
uğradığı kazanç kaybı da dahil tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin 
edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt edersiniz. 
 
Uygulama üzerinden sunulan hizmetler size çevrimiçi olarak anında 
sunulan dijital medya içerikleri olduğundan, bunları cayma hakkı 
kapsamında iade etme hakkınız bulunmaz. Ancak size sunduğumuz 
hizmetten memnun kalmadıysanız, bize hello@piriguide.com adresinden 
ulaşabilirsiniz, birlikte çalışarak yaşadığınız soruna çözüm bulmak isteriz. 
 

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması 
 
Bu Kullanım Koşullarında açıklanan istisnalar haricinde ve uygulanabilir 
kuralların izin verdiği en geniş ölçüde; Piri’nin sorumluluğu bu madde 
hükümleriyle sınırlıdır. 
 
Piri, sağlanan içeriğin doğru olması için gereken tüm makul çabayı 
gösterdiği halde, Uygulama içeriğinin %100 doğru ve eksiksiz olduğunu 
veya Uygulamanın her zaman hizmete hazır halde olacağını garanti 
etmemektedir. 
 
İçeriklerin sürekli olarak güncellenmesi mümkün olmadığından, tur 
içeriğinde bahsedilen yerler sonradan değişmiş olabilir. Kamusal alanda 
gezmek, her zaman bir miktar risk barındırır ve tur sırasında çevrenize 
dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle bir mobil cihaza bakarak yaya 
veya araçlı olarak gezmek oldukça tehlikeli olabilir, bu yüzden Uygulamayı 
yalnızca güvenli ve sabit bir yerde dururken kullanmalısınız. Uygulama 
içeriğinin doğrudan sebep olduğu zararlar haricinde, turları dinlerken 
başınıza gelebilecek hırsızlık, trafik kazası, yaralama ve benzer olaylar 
hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. 
 
Piri, çalışanları, yöneticileri, direktörleri, iştirakleri, içerik sağlayıcıları 
Kullanıcının Uygulamayla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı 
zarardan ve taksirle yol açılan zararlardan sorumlu değildir. 



Her durumda, Piri’nin Size ve kullanımınız dolayısıyla talepte bulunan kişilere 
karşı sorumluluğunun toplamı, Piri’ye o güne kadar içerik bedeli veya çeşitli 
isimler altında ödediğiniz toplam tutarın 2 (iki) katını geçemez. 
 

6. Fikri ve Sınai Haklar 
 
Piri, bu Kullanım Koşulları ile size Uygulamayı kişisel ve ticari olmayan 
kullanımınıza yarayan basit ve devredilemez lisans dışında herhangi bir 
lisans, sahibi olduğu patent/faydalı model, endüstriyel tasarım, telif ve 
markalarının kullanım hakkını veya devrini vermemektedir. 
 
Aksi belirtilmedikçe, Uygulama içerisinde yer alan her türlü içerik, yazılım, 
fikir, görsel ve herhangi bir hak altında korunan diğer tüm materyaller 
münhasıran Piri’ye aittir. Uygulama içerisinde yer alan turlar ve dijital 
içerikler dahil herhangi bir içeriği, Piri’nin veya ilgili üçüncü kişinin önceden  
yazılı izni olmaksızın çoğaltmayacağınızı, dağıtmayacağınızı, 
yayınlamayacağınızı, pazarlamayacağınızı, iletmeyeceğinizi ve bunlarla 
sınırlı olmaksızın Piri ve diğer üçüncü kişilere ait marka, patent, tasarım, 
telif veya başkaca hukuen korunan hakları (fikri haklar ve veri tabanı 
hakları dahil olmak üzere) ihlal etmeyeceğinizi, aksi halde doğacak zararın 
tazmininden tek başına sorumlu olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt 
etmektesiniz. 
 

7. Gizlilik 
 
Bizimle paylaştığınız ve bize verdiğiniz kişisel verilerinizi korumak için Piri 
Gizlilik Politikasında belirtilen kurallara uymayı ve gerekli tedbirleri almayı 
taahhüt etmekteyiz. Kişisel verilerinizi nasıl elde ettiğimiz, ne amaçla 
kullandığımız ve aldığımız tedbirler gibi tüm konular hakkında detaylı bilgi 
için Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz. 
 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü, Uygulanacak Hukuk, Ayrılabilirlik 
 
Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve eklerinin yorumunda ve/veya bunlarla 
bağlantılı olarak ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda hukuken izin 
verildiği ölçüde Türk Hukuku uygulanacak, tüm bu dokümanların Türkçe 
versiyonları diğer dillerdeki tercümelerine üstün tutularak uygulanacaktır.. 
 
Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve eklerinden doğabilecek her türlü 
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ( Merkez) Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 
 
Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmının geçersiz, uygulanamaz 
veya yok hükmünde sayılması halinde, bu şekilde geçersiz olan kısım 
Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılarak, yerine bu hükme en yakın 
sonucu sağlayan ve geçerli sayılacak hüküm geçecek. Geri kalan hükümler 
tam olarak geçerli ve uygulanabilir kalacaktır. 
 

* * * 



Ticari Unvan: Piri Yazılım Mühendislik ve Ticaret A.Ş. 
 
Adres :  Maslak Mh. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza No: 3/85 

Sarıyer / İstanbul 
 
Ticaret Sicil Müdürlüğü/No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/127721-5 
 
MERSIS No.  : 0730056948000001 
 

Vergi Dairesi : Maslak Vergi Dairesi 

Vergi No. : 730 056 9480  

Internet Sitesi : http://www.piriguide.com 
     

E-posta : hello@piriguide.com 
          


