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Kullanım Koşulları 

1. Koşulların Kabulü  

Aşağıdaki hüküm ve koşullar, Pournader and Company Inc. d/b/a P&C Global Şirketi (bağlı kuruluşlarla 
birlikte "P&C Global") tarafından sunulan internet sitesine (https://www.pandcglobal.com/) ve mobil 
uygulamalara veya diğer ilgili çevrimiçi ya da çevrimdışı hizmetlere (topluca "Hizmetler") tüm erişimleri 
ve bunların kullanımını yönetmektedir. Bu, Hizmetler aracılığıyla sağlanan her türlü elektronik içeriği, 
işlevleri, özellikleri ve uygulamaları (topluca "Materyaller") içermektedir. Hizmetlere erişerek bu hüküm 
ve koşulları ("Koşullar") ve bu Koşullara atıf yapılarak dahil edilen, yayınlanan Gizlilik Politikamızı 
okuduğunuzu, anladığınızı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizi onaylarsınız. 

Bu Koşullar, Hizmetlerin tüm kullanıcıları için geçerli olup Hizmetleri kullanarak, bizimle bağlayıcı bir 
sözleşme yapmak için yasal yaşta olduğunuzu ve bu koşullardaki tüm uygunluk gereksinimlerini 
karşıladığınızı beyan ve garanti edersiniz. Bizimle bir iş ilişkiniz varsa bu ilişkiye dair sözleşme koşullarının 
geçerli olacağını unutmayın. 

P&C Global, bu Hizmetleri size P&C Global, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi sağlamak ve 
bizimle iletişimi kolaylaştırmak için idame etmektedir. Bu Koşulları ve Hizmetlerde bahsedilen ürünleri, 
hizmetleri, fiyatları ve programları önceden haber vermeksizin revize etme hakkımız saklıdır. Bu Koşulları 
ihlal etmeniz durumunda Hizmetlere erişme veya bunları kullanma hakkınız feshedilecek olup bu tür 
ihlaller için kanunlara ve hakkaniyete uygun tüm çareleri arama hakkımız saklıdır. Burada açıkça ifade 
edilmeyen tüm haklar saklıdır. Lütfen bu Koşullarda yapılan değişiklikleri incelemek için düzenli olarak 
kontrol edin. Lütfen Hizmetlerimizle ilgili herhangi bir ihtilafta yasal haklarınızla ilgili olarak aşağıdaki 5-6 
Bölümlerine bakın. 

2. Fikri Mülkiyet Hakları 

Size bu Koşullara ve Gizlilik Politikamıza uygun olarak Hizmetlere yasal amaçlarla erişmeniz ve Hizmetleri 
kullanmanız için sınırlı, münhasır olmayan, alt lisans veremeyeceğiniz, devredemeyeceğiniz ve geri 
alınabilecek bir lisans veriyoruz. Hizmetler; ad, logo, metin, resim, görsel/işitsel çalışma, simge ve komut 
dizileri ve Hizmetlerde veya Hizmetler aracılığıyla sağlanan diğer materyaller dahil olmak üzere bize ait 
(veya lisansı bize verilmiş) Materyaller içermektedir. Burada belirtilenlerin veya önceden açık yazılı izin 
verdiklerimizin dışında, Hizmetler ile sağlanan bilgi ve Materyallerin hiçbiri kopyalanamaz, 
görüntülenemez, dağıtılamaz, indirilemez, lisans verilemez, değiştirilemez, yayınlanamaz, yeniden 
paylaşılamaz, çoğaltılamaz, yeniden kullanılamaz, satılamaz, iletilemez, türev bir çalışma oluşturmak için 
veya başka bir şekilde kamu amaçları veya ticari amaçlar için kullanılamaz. Hizmetlerde atıfta 
bulunulabilecek ticari markalar ve hizmet markaları, P&C Global veya ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 
Hizmetlerdeki hiçbir şey, yazılı iznimiz olmadan herhangi bir ticari markayı kullanmak için herhangi bir 
lisans veya hakkın ima yoluyla, önceden yapılan beyanın değiştirilmesinin yasaklanması yoluyla veya 
başka bir yolla verilmesi şeklinde yorumlanmamalıdır. Telif hakkı ihlali iddiaları aşağıda verilen iletişim 
bilgilerine yönlendirilmelidir. 

İstenmeden verilen materyalleri veya fikirleri kabul etmiyoruz ve bu şekilde iletilen herhangi bir materyal 
ya da fikir için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bize içerik, bilgi, fikir, öneri veya diğer materyalleri 
göndermek isterseniz bu tür içeriği, bilgileri, fikirleri, önerileri ya da diğer materyalleri, size karşı 
herhangi bir yükümlülük veya ödeme olmaksızın, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir amaç için kullanmakta özgür olduğumuzu kabul 
edersiniz.  
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3. Hizmetlerimize Giden/Hizmetlerimizden Gelen Bağlantılar 

Biz yazılı olarak aksini kabul etmedikçe: (1) Hizmetlerimize giden herhangi bir bağlantı, internet sitesi 
adresimizle açıkça işaretlenmelidir; (2) bağlantının görünümü, konumu ve diğer boyutları, isimlerimiz ve 
ticari markalarımızla ilişkili saygınlığımıza zarar veremez veya azaltamaz; (3) bağlantı, kuruluşunuza veya 
tüzel kişiliğinize sponsor olduğumuz, bize bağlı olduğunuz veya bizimle ilişkili olduğunuz şeklinde yanlış 
bir görünüm yaratamaz; (4) bir kullanıcı tarafından seçildiğinde, bağlantı, Hizmetleri bağlantıyı veren 
internet sitesindeki bir "çerçeve" içinde değil, tam ekran olarak görüntülemelidir ve (5) kendi takdirimize 
bağlı olarak herhangi bir zamanda bu bağlantı iznini iptal etme hakkımız saklıdır. 

Hizmetlerimiz üçüncü taraf sitelerine giden bağlantılar içerebilir. Hizmetlerde sağlanan diğer internet 
sitelerine erişim riski kullanıcıya ait olup bu tür diğer sitelerdeki bilgi, veri, görüş, tavsiye veya beyanların 
doğruluğundan ya da güvenilirliğinden biz sorumlu değiliz. Bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak için 
temin etmekteyiz ve bu tür bağlantıların dahil edilmesi bunları desteklediğimiz, tavsiye ettiğimiz veya 
onayladığımız anlamına gelmemektedir. Bu tür bağlantılı siteler tarafından sağlanan içerikleri, bunların 
doğruluğunu, ifade edilen görüşleri ve diğer bağlantıları araştırmıyor, doğrulamıyor, izlemiyor veya 
desteklemiyoruz. Bağlantılı herhangi bir siteyi ziyaret etmeye veya bu sitelerde işlem yapmaya karar 
verirseniz bunun riski size ait olup tüm koruyucu önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdur. Üçüncü taraf 
sitelerini kontrol etmiyoruz. Bunların farklı kullanım koşulları ve gizlilik politikaları olabilir. Bunları 
incelemenizi tavsiye ederiz. 

4. Kullanıcı Davranışları, Yasaklanmış veya Yasa Dışı Kullanım 

Hizmetlerimizi (varsa hesabınız dahil) kullanmanız nedeniyle meydana gelen tüm aktivitelerden siz 
sorumlusunuz ve size sağlayabileceğimiz herhangi bir hesabı veya erişim haklarını satmayacağınızı, 
devretmeyeceğinizi, lisans vermeyeceğinizi ya da tahsis etmeyeceğinizi kabul edersiniz. Başkaları 
(örneğin çalışanlar veya müşteriler) adına hesap oluşturmaya açıkça yetkili kişiler veya kuruluşlar dışında, 
sizden başka biri için hesap oluşturmanızı yasaklıyoruz ve sizden başka biri için hesap 
oluşturmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Bize verdiğiniz tüm bilgiler doğru, kesin, güncel ve tam olmalıdır. 
Ayrıca, bilgilerinizin doğruluğunu ve kesinliğini korumak için bunları gereken şekilde güncellemeyi kabul 
edersiniz. Hizmetler için şifrenizi (varsa) gizli ve güvenli tutmaktan sorumlusunuz. Herhangi bir 
kullanıcının davranışlarından sorumlu veya yükümlü olmadığımızı kabul edersiniz.  

Hizmetleri kullananlar için bilgilendirici ve değerli bir hizmet sağlamak amacıyla, kötüye kullanıma karşı 
korunmak için aşağıdaki kurallar konulmuştur. Hizmetleri kullanmanızın koşulu olarak, Hizmetleri yasa 
dışı veya bu Koşullar tarafından yasaklanmış herhangi bir amaç için kullanmayacağınızı ve örneğin şunları 
yapamayacağınızı kabul edersiniz: (i) Hizmetlere ait bir sistemin veya ağın ya da başka bir tarafın güvenlik 
açığını araştırmak, taramak veya test etmek amacıyla Hizmetlerin verilerini, hesaplarını, ana 
bilgisayarlarını, sunucularını, sistemlerini veya ağlarını kullanmaya ya da bunlara yetkisiz erişim 
sağlamaya çalışmak; (ii) posta bombardımanı, sel basması veya sisteme aşırı yüklenmeye çalışmak dahil 
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kullanıcı, ana bilgisayar ya da ağ hizmetine müdahale 
etmek; (iii) gönderenin veya alıcının kimliğini gizlemek için adres bilgilerini tahrif etmek ya da başka bir 
şekilde e-posta başlıklarını değiştirmek veya (iv) Hizmetleri, başka ağ erişim sağlayıcılarının ya da internet 
hizmet sağlayıcılarının hükümlerini veya koşullarını ihlal eden faaliyetlerde bulunmak için kullanmak. Bu 
kabul edilemez davranış örnekleri ile her şeyi içeren bir liste sunulmasının amaçlanmadığını ve 
Hizmetlerin, yasa dışı veya bize ya da Hizmetlere zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı 
yüklenme yapabilecek veya bozabilecek şekillerde kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunu unutmayın. 
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Herhangi bir yasa dışı faaliyetten şüphelenilmesi durumunda ABD hükümeti ve emniyet görevlileri ile iş 
birliği yapabiliriz. İhlaller sorumluluğa ve Hizmetlere erişimin iptaline neden olabilir. 

Hizmetlerin şifre korumalı ve/veya diğer güvenli alanlarına erişim ve bunların kullanımı yalnızca yetkili 
kullanıcılarla sınırlıdır. Hizmetlerin bu alanlarına erişmeye çalışan yetkisiz kişiler hakkında adli 
kovuşturma yapılabilir. 

5. Geçerli Yasalar, Toplu Davadan Feragat ve Tazminat 

Hizmetleri kullanarak bu Koşulların ve Gizlilik Politikamızın, seçilen hukuk esaslarına bakılmaksızın, 
Teksas Eyaleti yasalarına tabi olduğunu ve bu yasalara göre yorumlanacağını ve uygulanacağını kabul 
edersiniz. Bu, Teksas'ta veya dünyanın başka bir yerinde ikamet edip etmemenize ya da Teksas'ta veya 
dünyanın başka bir yerinde ticari işlem yapıp yapmanıza veya Hizmetleri Teksas'ta ya da dünyanın başka 
bir yerinde görüntüleyip görüntülememenize bağlı olmadan geçerlidir. Bu koşullardan kaynaklanan 
herhangi bir iddia, anlaşmazlık veya farklılık ile ilgili olarak Dallas, Texas'ta bulunan eyalet 
mahkemelerinin ve federal mahkemelerin münhasır yargı yetkisine başvurmayı kabul edersiniz ve uygun 
olmayan mahkeme veya başka bir sebepten kaynaklanan herhangi bir kaldırma ya da devir hakkından 
feragat etmeyi kabul edersiniz. 

YÜRÜRLÜKTEKİ YASA KAPSAMINDA İZİN VERİLDİĞİ DURUMLARDA, BU KAPSAMDAKİ BİR ANLAŞMAZLIĞA 
TARAF OLANLARIN, YALNIZCA SİZİN NAMINIZA VEYA KENDİ NAMLARINA DİĞERLERİNE KARŞI DAVA 
AÇABİLECEĞİNİ VE SÖZDE HERHANGİ BİR SINIFIN VEYA GRUP TARAFINDAN AÇILAN DAVANIN DAVACISI 
YA DA SINIF ÜYESİ OLARAK DAVA AÇAMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. Hem siz hem de biz kabul 
etmedikçe hiçbir hakem veya yargıç birden fazla kişinin davalarını birleştiremeyecek ya da başka bir 
şekilde herhangi bir grup veya sınıf davasına başkanlık edemeyecektir. 

Hizmetleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde biz kontrol ediyor ve yönetiyoruz. Hizmetlerin Amerika 
Birleşik Devletleri dışındaki yerlerde kullanımının uygun olduğuna veya kullanılabileceğine dair hiçbir 
beyanda bulunmuyoruz. Bu siteye Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yerlerden erişirseniz geçerli tüm 
yasalara uymaktan siz sorumlusunuz. 

Makul avukatlık ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Koşulları doğrudan veya dolaylı 
olarak ihlal etmenizden kaynaklanan her türlü kayıp, masraf, zarar ve maliyeti bize tazmin etmeyi ve 
bunlardan zarar görmememizi sağlamayı kabul edersiniz. Ayrıca bir paylaşım, bağlantı, diğer içeriğe 
referans yoluyla veya başka bir şekilde olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetleri 
kullanımınızdan kaynaklanan, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülen her türlü talebi bize tazmin etmeyi 
ve bunlardan zarar görmememizi sağlamayı kabul edersiniz. 

6. Sorumluluk Reddi 

Hizmetler aracılığıyla doğru bilgi sağlamaya çalışsak da, biz, görevlilerimiz, yöneticilerimiz, 
hissedarlarımız, çalışanlarımız, acentelerimiz veya temsilcilerimiz Hizmetlerin kesintisiz ya da hatasız 
olacağını garanti etmiyoruz. Hizmetlerin kullanılabilirliğini sürdürmek için makul çabaları gösterecek 
olsak da, bunların tam, güncel veya her zaman kullanılabilir olacağının garantisi yoktur. Hizmetlerden 
herhangi bir Materyali herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle önceden bildirimde bulunmaksızın 
güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabiliriz.  

HİZMETLERİ VE MATERYALLERİ KULLANMANIZIN RİSKİ SİZE AİTTİR. UYGULANABİLİR YASANIN İZİN 
VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİZMETLER VE MATERYALLER "OLDUĞU GİBİ" VE MÜLKİYET, 
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PAZARLANABİLİRLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK 
ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİ 
OLMADAN SAĞLANMAKTADIR. HİZMETLERDE BULUNAN İŞLEVLERİN VEYA İÇERİKLERİN KESİNTİSİZ VEYA 
HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ YA DA SUNUCULARIMIZIN, HİZMETLERDEN 
MATERYAL KULLANILMASINDAN VEYA İNDİRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN VİRÜS YA DA DİĞER ZARARLI 
BİLEŞENLER İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMİYORUZ. HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, HİZMETLERDEN 
KAYNAKLANABİLECEK HERHANGİ BİR DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI, GERÇEK, ÖZEL, CEZAİ, ARIZİ YA DA 
DOLAYLI ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAĞIZ (BÖYLE BİR ZARAR OLASILIĞINI BİZE BİLDİRMİŞ 
OLSANIZ BİLE). BAZI YARGI ALANLARI BELLİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK REDDİNE VEYA SORUMLULUK 
SINIRLANDIRMAYA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU YARGI ALANLARINDAKİ SORUMLULUĞUMUZ GEÇERLİ 
YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE SINIRLIDIR. HİZMETLERE ERİŞEREK ŞU ANDA BİLİNMEYEN 
VEYA ŞÜPHELİ OLMAYAN İDDİALARA İLİŞKİN HAKLARDAN FERAGAT EDEBİLECEĞİNİZİ ANLIYORSUNUZ. 

7. Müteferrik 

Bu Koşullar, sizinle aramızdaki sözleşmenin tam ve münhasır beyanını oluşturur ve diğer tüm tekliflerin 
veya sözlü ya da yazılı bundan önceki anlaşmaların ve bu Koşulların konusuyla ilgili diğer tüm iletişimlerin 
yerine geçer. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğunun tespit edilmesi bu Koşulların 
geri kalanının geçerliliğini etkilemeyecek ve koşullar geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecek ve 
geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine orijinal hükmün amacına en çok uyan, geçerli ve uygulanabilir 
bir hükmün geçtiği değerlendirilecek ve anlaşmanın geri kalanı yürürlükte kalacaktır. Bu Koşullar veya 
Hizmetleri kullanmanız sonucunda sizinle P&C Global arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık, istihdam 
veya temsilcilik ilişkisi olmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca, bu Koşulların herhangi bir hakkını veya 
hükmünü kullanmamamız ya da uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat ettiğimiz 
anlamına gelmeyecektir. Ayrıca, bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve 
yasal veya sözleşmeyle ilgili hiçbir etkisi yoktur. 

8. İletişim Bilgileri 

Bu Koşulları ihlal eden aktivitelerin raporları aşağıda gösterilen adrese gönderilmelidir. Tüm sorularınız, 
şikayetleriniz ve genel yorumlarınız için lütfen bize e-posta ile info@pournader.us adresinden veya +1 
214-624-9575 numaralı telefonu arayarak ulaşın. 

Bu Kullanım Koşulları son olarak 30 Kasım 2020 tarihinde güncellenmiştir. 
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