Güncelleme : 07.03.2022
1. TARAFLAR
İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Manza Kullanım
Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Kullanım Sözleşmesi" olarak anılacaktır), "Manza
Teknoloji Danışmanlık Anonim Şirketi" ile Site'ye üye olan "Kullanıcı" arasında,
Kullanıcı'nın Site'ye elektronik ortamda üye olması anında, Site'de sunulan hizmetleri
kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir. İşbu
Sözleşmenin kullanıcı tarafından web sitesi veya mobil uygulama aracılığıyla elektronik
ortamda onaylaması ile Sözleşme Koşullarının okunduğu, anlaşıldığı, kabul edildiği ve
onaylandığı kullanıcı tarafından beyan edilmektedir.

2. TANIMLAR
2.1. Kullanıcı: Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden alıcı ve/veya satıcı olarak
yararlanan gerçek veya tüzel kişi.
2.2. NFT: Blokzinciri üzerinde akıllı sözleşme vasıtasıyla oluşturulan ve bir eser ile ilişkili
dijital varlıktır. NFTler; itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet
veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilemez.
2.3. Eser: Platformun teknik olarak desteklediği her türlü ortamda ve formda video, fotoğraf,
tasarım, çizim, baskı, resim, ses/müzik dosyaları, hatıra eşya, kartlar, oyun edimi ve
koleksiyon dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere NFT ile ilişkili dijital varlıktır.

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3.1. Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini
her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda Manza
kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir.
3.2. Site'ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve
kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi
sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Manza servislerinin
kullanılması halinde Manza hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
3.3. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Platform tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik
işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik
işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet Kullanıcıya aittir.
Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Şirket’ten hiçbir ad altında talepte
bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
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3.4. Site'nin, kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, her türlü zarar ve/veya kayıplardan
dolayı Manza yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri
hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.5. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler.
Kullanıcıların hukuka aykırı işlem yapmalarının fark edilmesi halinde, Manza hiçbir şekilde
sorumlu olmadığı gibi, Manza, her türlü hukuki yola başvurma ve gerekli güvenlik
tedbirlerini alma, hakkına sahiptir.
3.6. Kullanıcıların Site üzerinde aldığı hizmetleri kullanarak yaptığı her işlem ve eylemdeki
hukuki, cezai, idari ve vergisel sorumluluk kendilerine aittir. Manza’nın hiçbir hukuki ya da
idari sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.7. Kullanıcılar sitede hesap sahibi olmak için bir üye formu doldururlar.
Üye formu doldurulurken kullanıcı tarafından;
3.7.1. Manza’ya yanlış veya yanıltıcı bilgi vermeyeceği,
3.7.2. Kendisine ait olmayan Kullanıcı Hesabını bu kullanıcıdan ve Manza’dan izinsiz olarak
kullanmayacağı veya kullanmaya çalışmayacağı,
3.7.3. Platform üzerinden yasadışı, çalıntı, sahte, yanıltıcı, karalayıcı, taciz edici, küfürlü,
müstehcen veya diğer şekilde itiraz edilebilir içerikler göndermeyeceği, yüklemeyeceği,
iletmeyeceği, dağıtmayacağı veya başka bir şekilde erişime sunmayacağı,
3.7.4. Platform üzerinde nefret veya şiddet içeren içerikler ya da herhangi bir ceza yasasını,
yürürlükteki diğer yasaları veya üçüncü taraf haklarını ihlal edecek veya bunlara teşvik
edecek faaliyette bulunmayacağını,
3.7.5. Platformu suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı amacıyla kullanmayacağı,
3.7.6. Başka birine ait bir Kullanıcı Hesabı izlenimi veren Kullanıcı Hesapları
oluşturmayacağı,
3.7.7. Yanıltıcı isimlerle Kullanıcı Hesabı oluşturmayacağı,
3.7.8. Platformu kullanıcıların ürün ve hizmetlerden faydalanması engelleyebilecek veya
olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmayacağı,
3.7.9. Platformun işleyişini ve hizmetlerini engelleyebilecek, devre dışı bırakabilecek şekilde
Platformu kullanmayacağı,
3.7.10. Platformun aşırı yüklenmesine veya bozulmasına neden olabilecek şekilde Platformu
kullanmayacağı,
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3.7.11. Platforma, ürünlerine veya hizmetlerine hasar verebilecek veya bunları kullanılamaz
hale getirebilecek herhangi bir yazılımı geliştirmeyeceği, kullanmayacağı veya yaymayacağı,
3.7.12. Tersine mühendislik yapmayacağı, Platformun kaynak kodlarına erişme veya bunları
keşfetmeye yönelik girişimlerde bulunmayacağı,
3.7.13. Platformda veya Veri Tabanında erişim yetkisi olmadığı herhangi bir alana veya
özelliğe müdahale veya erişme girişiminde bulunmayacağı,
3.7.14. Platform tarafından toplanan verileri herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyle iletişime
geçmek için ve pazarlama faaliyetleri için kullanmayacağı,
3.7.15. Platformu, blokzinciri veya cüzdanları yasadışı veya yetkisiz bir amaç veya faaliyet
için ya da bunları teşvik etmek veya tanıtmak için kullanmayacağı,
3.7.16. Manipülatif işlem gerçekleştirmeyeceği, yanıltıcı teklifler sunmayacağı,
3.7.17. Platformu sermaye piyasası veya bankacılık mevzuatına tabi ürün ve hizmetleri
sunmak, pazarlamak, işleme açmak, bu yönde işlem gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesini
vaat etmek üzere kullanmayacağı,
3.7.18. Sözleşme Koşulları’na aykırı işlem, eylem ve faaliyetlerde bulunmayacağı,
3.7.19. Sözleşmede belirtilen sorumluluk ve riskleri anladığı kabul, beyan ve taahhüt
edilmektedir.
3.8. Manza para yatırma ve çekme kurallarında değişiklik yapma hakkına tek taraflı olarak
sahiptir. Para yatırma ve çekme kuralları, site üzerindeki yardım sayfalarında ve diğer
sayfalarda
bulunan
uyarılar
ve
kuralların
bütünüdür.

3.9. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Bu kapsamda
Kullanıcı, kendi üyelik bilgilerinin, e-posta adresinin, şifresinin, Kullanıcı Hesabının ve sair
bilgilerinin güvenliğinin sağlanmasından bizzat sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce
kullanılmasından veya bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için
Kullanıcı, Şirket’ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Şirket’i gayri
kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Tavsiye edilen güvenlik
önlemleri:
3.9.1. Güçlü bir şifre kullanılması,
3.9.2. Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması,
3.9.3. Site'de kullanılan şifrenin yalnızca Site'de kullanılması,
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Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik
önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından
Manza hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.10. Manza dijital varlık alış satış platformudur. Site üzerinde kullanıcılar birbirleri ile alışveriş yaparlar. Manza bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları tek başına Manza belirlemez.
Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve
doğan ya da doğacak zararlardan Manza sorumlu tutulamaz.
3.11. Manza benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun
temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Manza haricinde bir alış satış platformunda yapılan
alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan Manza hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
3.12. Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır. Kullanıcılar
işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini
anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Manza’yı
sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve
zararlardan kullanıcılar sorumludur. Kullanıcıların, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda
Manza’dan hiçbir hak talep edemezler.
3.13. Kullanıcının, Platformu kullanması sebebiyle ilgili yasal sorumluluklar ve doğacak tüm
vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı bizzat sorumludur. Manza, Kullanıcıların kazanç ve
kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.
3.14. Kullanıcıların 18 yaşından büyük olması zorunludur. 18 yaş kriteri, Türkiye
Cumhuriyeti Merkezi Nüfus İdaresi Sistemine göre belirlenmektedir. Kullanıcı işbu sözleşme
kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Manza, herhangi bir
nedenle sahibinin 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği veya 18 yaşından küçüklerce
kullanıldığından şüphe ettiği Kullanıcı hesaplarını ihbarsız olarak sonlandırma/askıya alma
hakkına sahiptir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden Kullanıcı, bildirdiği tüm bilgilerin
doğruluğundan res'en sorumludur. Manza, Kullanıcı ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana itimat
eder ve buna göre davranır.
3.15. Platforma üye olan Kullanıcı, alım-satım, takas veya Şirket’in öngördüğü diğer işlemleri
için kendisinden talepleri kimlik doğrulayıcı bilgileri ve belgeleri Şirket’e sağlamakla
yükümlüdür. Aksi takdirde Kullanıcının, bu tür işlemleri gerçekleştirmesine izin
verilmeyebilecektir. Kullanıcın kimlik doğrulayıcı bilgileri ve belgeleri, yetkili makamların,
kurumların, özel hukuk tüzel kişilerin talebi üzerine bu kişilerle paylaşılabilecektir. Bu
süreçlerde, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan kişisel verilen işlenmesine dair
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politika hükümleri geçerlidir. Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde
meydana gelen değişiklikler ivedilikle Şirket’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Şirket’e
bildirilmemesi nedeniyle Şirket’e yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı
bulunmamaktadır. Bu değişikliklerin bildirilmemesi nedeniyle Şirket, işlemleri askıya alma,
hesabı geçici veya kalıcı olarak kapatma ve tüm tedbirleri uygulama keyfiyetini haizdir. Bu
nedenle Şirket’e herhangi bir sorumluluk yöneltilemeyecektir. Kullanıcı, Kullanıcı Hesabını
bizzat kullanacağını ve işlem yapacağını, hiçbir üçüncü şahsa erişim ve kullanım hakkı
veremeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti
halinde Şirket, Kullanıcı Hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme,
durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.
3.16. Manza, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi
gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal
edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir,
eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade
edilmemesi halinde Manzaher türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz
işlemlerden
dolayı
Manza
sorumlu
tutulamaz
ve
hak
talep
edilemez.
3.17. Manza, internet sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Kısa süreli yada uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak
doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan Manza sorumlu tutulamaz.
3.18. Kullanıcı, Platformu kullanırken aldığı NFT’leri muhafaza etmek için -Site üzerinden
doğrulamasını yaptığı- kendisine ait Cüzdan adresini kullanacağını, Cüzdanın korunmasının
kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Platform, kripto para cüzdanı
değildir, bünyesinde kripto para bulundurmaz, muhafaza etmez; Kullanıcının kendi
sorumluluğundaki Cüzdanın kaybolması, çalınması veya herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi
tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, Şirket’i sorumlu tutamaz, doğacak tüm
zararlarından Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine
Kullanıcı, Şirket tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle
yükümlü olduğunu kabul eder.
3.19. Kullanıcılar Platformda listelenen NFT’lerle ilgili olarak Platform dışında herhangi bir
satış, takas işlemi veya görüşmesi gerçekleştiremezler.
3.20. Şirket, Alıcı ve Satıcı arasında işlemleri kolaylaştıran bir NFT pazaryeri Platformu’dur.
Şirket, Alıcı ve Satıcı veya herhangi bir kullanıcı arasındaki bir anlaşmaya taraf değildir.
3.21. Şirket, Platformdaki herhangi bir Kullanıcının yayınladığı kullanıcı içeriklerinin
içeriğinden, doğruluğundan veya uygunluğundan Kullanıcıya ve diğer üçüncü taraflara karşı
sorumlu veya yükümlü değildir.
3.22. Şirket, Kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken kişisel bilgileri ve bunlara
ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. Şirket tarafından
talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmaması, geç
5

paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu
tutulamaz.
3.23. Şirket, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri ve Platformu kullanarak
gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli
görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir.
3.24. Şirket, teknik hatalardan dolayı sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına
Kullanıcıların gerçekleştirdikleri işlemleri iptal edebilir ve/veya geri alabilir. İptal ve geri
alma sırasında Kullanıcı Hesaplarını askıya alabilir. Bu tarz işlemlerden dolayı doğacak
zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz ve Şirket’ten hak talep edilemez.
3.25. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan, dolaylı, özel, arızi,
cezai hiçbir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.
3.26. Şirket, kripto varlık alım-satım platformlarından ve kripto varlık ile işlem yapan bütün
diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin,
internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Bu nedenle Kullanıcıların, Şirket
ve Şirket’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden
yaşadıkları mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.
3.27. Şirket, Platformun sistem, yazılım ve sair teknik şartları ile ilgili endüstri standartlarına
uygun olarak gerekli olan tüm kalite tedbirlerini almıştır. Buna rağmen Platformun herhangi
bir Kullanıcı veya üçüncü şahıs tarafından kasten istismar edilmesinden veya uğradığı siber
saldırıdan kaynaklanan hiçbir sonuçtan Şirket sorumlu tutulamaz.
3.28. Şirket, Platformun kesintisiz veya her türlü hatadan ari biçimde çalışması için azami
gayret göstermektedir. Ancak Şirket, Platformun verdiği hizmetlerin sübjektif Kullanıcı
beklentilerini karşılayacağı garantisini vermez ve bu gibi hususlardan ötürü sorumlu
tutulamaz.
3.29. Şirket, destek hizmetlerini yalnızca ……… internet adresi üzerinden ve ……..
elektronik posta adresi üzerinden sağlayacaktır. Bu adres dışında herhangi bir sosyal medya
araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden verilecek
destek hizmetlerinde de Kullanıcılara şifre sorulmaz, Kullanıcılara NFT göndermeleri için
cüzdan adresi bildirilmez. Bu elektronik posta adresi dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara
destek hizmeti verilmemektedir. Bu sebeple doğan zararlardan Şirket sorumlu değildir. Şirket
adı kullanılarak veya bu intiba yaratılarak oluşturulan “korsan” siteler nedeniyle siteye üye
olan kişilerin yaşadığı mağduriyetlerden Şirket sorumlu tutulamaz.
3.30. Öncelikle sitedeki alış-veriş koleksiyoner ve eser sahibi arasında gerçeklemiş olup
tüketici işlemi olarak addedilemez. Bunun yanı sıra işbu kullanıcı sözleşmesi ile tüm hususlar
müzakere edilmiş olup hem alış-verişin tüketici işlemi niteliğini haiz olmaması hem de dijital
varlığın niteliği itibariyle iade ve değişimi mümkün değildir. Bu kapsamda; dijital varlık
transferleri iade edilemez, dolayısıyla Manza tarafından tahsis edilen komisyon veya işlem
ücretlerinin iadesi mümkün değildir ve kullanıcıların bu ücretlerin iadesini isteme hakkı
bulunmamaktadır.
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4. ÜCRETLENDİRME
4.1. Şirket, Kullanıcıların Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde hizmetlerle ilgili
ücretleri ve komisyonları SSS sayfasında ilan edecektir. Şirket, Kullanıcılarından işbu
Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Platformun hizmetleri ile ilgili ücretleri ilan ettiği
oranlar üzerinden alma hakkına sahiptir.
4.2. Kullanıcıların işlemlerine başlamadan önce, ödeyeceği tüm komisyonlar, diğer ücretler ve
masraflar hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu kabul eder. Şirket, Kullanıcılardan alacağı
komisyon oranı ve ücretler üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Kullanıcının Site’deki güncellemeleri takip etmesi önerilmektedir. Şirket’in bir iletişim
kanalıyla Kullanıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Platform’da ilan edilen
komisyon oranı ve ücret değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır.
Platformda ilan edilen komisyon oran ve değişikliklerinden sonra Kullanıcının Platform’da
yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir.
Kullanıcı tüm ücret, komisyon ve telif ücretlerinin, doğrudan blokzinciri ağındaki Akıllı
Sözleşmelerden biri veya birkaçı üzerinden aktarıldığını, işlendiğini veya başlatıldığını kabul
ve beyan eder. Bu kapsamda akıllı sistemden kaynaklı gecikmelerden Manza’nın herhangi bir
sorumluluğu bulunmayıp, transferden itibaren 72 saat içerisinde eğer ilgili cüzdana ödeme
gelmediyse şirketten yardım talep edilebilir.
4.3. Manza, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından; eser sahibi ile imzalamış olduğu
sözleşme uyarınca belirlenen oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir.
4.4 Şirket, NFT’nin fiyatından (“NFT Fiyatı”) komisyon alır. Bu işlem dijital varlık olarak
gerçekleştirilir. Komisyon, Akıllı Sözleşme/Sözleşmelerin işletilmesi suretiyle, işlem
sırasında toplam NFT Fiyatından düşülür. Komisyon oranları seçilen hizmetlere göre
değişkenlik gösterir. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile, bu işlem ücretinin
alınmasını kabul etmiş sayılacaktır.
5. GİZLİLİK POLİTİKASI
5.1. İş bu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması hakkındaki kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, Manza ile Kullanıcı
karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacak ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını
kabul ve tahahhüt ederler.
5.2.Manza, Kullanıcıların şahsi bilgilerini (kimlik, fatura, adres, e-posta, telefon, demografik
bilgiler veya müşteri numarası vb.) yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde
üçüncü şahıslara vermeyeceğini taahhüt eder.
5.3. Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar ve
amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla
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paylaşılmayacaktır.
5.4. Manza, kullanıcıların IP adreslerini, Site'ye erişim sağladıkları cihazların modellerini,
işletim sistemlerini ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Manza, bu
kayıtları kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak,
sistem ve kullanıcı hesap güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni
yükümlülüklere uymak amaçları için kullanabilir.
5.5. Manza, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla
birçok kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam,
sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Manza,
iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını,
kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca
çıkabilmesini
sağlayacak
araçlar
sunmayı
beyan
ve
taahhüt
eder.
5.6. Manza, Site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu
üçüncü şahısların reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını
yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı
üçüncü şahısların sitesine yönlendirebilir. Manza, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin
gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir
sorumluluk taşımamaktadır.
5.7. Manza, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak
kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar:
5.7.1. Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve
yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği
haller,
5.7.2. Manza’nın kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve
bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
5.7.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen
bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi
hallerinde,
5.7.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli
olduğu hallerde.
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6. SORUMSUZLUK BEYANI
6.1. Manza Site'si üzerinde sunulan her tür içerik, 3. Partilerden ve kamuya açık kaynaklardan
toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir
düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım
tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Manza tarafından sunulan her türlü
haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç,
hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin
doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür
durumlarda Manza hiçbir sorumluluk üstlenmez.
6.2. Şirket, kendisi tarafından sunulan içeriklerin Kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya
kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik,
performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk
garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez.
Tüm içerikler Kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. Şirket, içeriklerin kullanılmasından
doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. Şirket tarafından sunulan
içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma /şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin /
kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına,
marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde
tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir.
6.3. Kullanıcı, Platform’a yüklediği Eserler ve Kullanıcı içeriklerinden ve bu içeriklerin
hukuka uygunluğu, güvenirliği ve doğruluğundan sorumlu olduğunu ve bu bahisle Şirketin
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket,
Kullanıcının veya Platform’daki başka bir kullanıcının yayınladığı kullanıcı içeriklerinin
muhtevasından, doğruluğundan veya uygunluğundan üçüncü taraflara karşı sorumlu veya
yükümlü değildir.
6.4. Kullanıcı Platform’a tamamen kendi takdirine bağlı olarak erişir ve Platformun
kullanımıyla ilgili riskleri kabul eder. Bu bağlamda Kullanıcı, bilgisayar sistemi veya mobil
cihazından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak doğabilecek veri kayıplarından
yalnızca kendisi sorumlu olacaktır.
6.5. Kanunların izin verdiği ölçüde Manza, işbu Sözleşmeden, Sözleşme Koşulları’ndan ürün
ve hizmetlerin kullanımından veya alım-satımından kaynaklanan veya kaynaklanabilecek
Kullanıcıların ve üçüncü şahısların doğrudan veya dolaylı gelir veya kâr kaybından veya
zarardan hiçbir durumda ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6.6. Şirket aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar veya hak talebi dahil ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere, kripto varlıklarının herhangi bir şekilde kullanılmasıyla ilgili
herhangi bir kayıptan sorumlu ve yükümlü tutulamaz: (a) unutulan parolalar, yanlış
oluşturulmuş işlemler veya yanlış yazılan adresler gibi kullanıcı hataları; (b) sunucu hatası
veya veri kaybı; (c) bozuk cüzdan dosyaları; (d) uygulamalara yetkisiz erişim; (e) virüslerin
kullanımı, kimlik avı, kaba kuvvet kullanımı veya hizmete veya kripto varlıklarına yönelik
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diğer saldırı araçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yetkisiz üçüncü taraf
faaliyetleri.

7. FİKRİ MÜLKİYET VE HAK SAHİPLİĞİ
7.1. Platform’daki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, materyalin kullanımı 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde izne
tabidir. İçerik, Platform’da bulunan her türlü bilgi ve sair materyaller sadece gerekli izinlerin
alınması kaydıyla ve izin verilen şart ve koşullarda kullanılabilir, önceden izin alınmaksızın
üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara
yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz. Kullanıcı “5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu”, “6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu”, “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu”,
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu”, “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu” ve diğer mevzuat
hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi
takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda
kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu
hakkı saklıdır.
7.2. Manza’nın telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Platform
vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklar Manza’ya aittir. Kullanıcı,
Manza’nın yazılı izni olmaksızın bunları kopyalamaz, taklitlerini üretemez ve kullanamaz.
7.3. Kullanıcı, Platform dâhilinde bulunan elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video
klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir içeriği
çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile
gerekse de başka yollarla Manza ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini
kabul ve taahhüt etmektedir.

8. RİSKLER
8.1. Kullanıcılar, Platforma erişmesi ve bu Platformu kullanması ile aşağıdakiler de dahil
olmak üzere bazı risklere tabi olduğunu anlar, kabul ve beyan eder:
8.1.1. NFT'ler de dahil olmak üzere, kripto varlıkların fiyatı ve likiditesi son derece değişken
olup; bu fiyatlar dalgalanmalara maruz kalabilmektedir.
8.1.2. Diğer dijital varlıkların fiyatındaki dalgalanmalar NFT'leri önemli ve olumsuz şekilde
etkileyebilecektir.
8.1.3. Mevzuat ve mevzuat değişiklikleri veya işlemleri, NFT kullanımını, transferini ve
değerini olumsuz etkileyebilecektir.
8.1.4. NFT'leri içeren işlemler ve dolandırıcılık veya kaza sonucu işlem sonucu oluşan
zararlar geri alınamaz nitelikte olabilecektir.
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8.1.5. NFT'lerin değeri, piyasa kullanıcılarının NFT'ler için itibari para birimi veya dijital
varlık değişimi konusundaki arz talep paritesine göre değişebilecek ve bu nedenle NFT'lerin
değeri, NFT piyasasının ortadan kalkması veya azalması durumunda kısmen veya tamamen
değer kaybına uğrayabilecektir.
8.2. Platform İnternet temelli ve blokzinciri ve üçüncü taraf cüzdan bağlantılı olarak faaliyet
gösterdiğinden bunlarda donanımsal veya yazılımsal sorun, hata, kesinti, gecikme veya
yetkisiz erişim riski bulunmaktadır. Şirket belirtilen risklerden ve sonuçlarından sorumlu
tutulamaz.
8.3. Kullanıcı satın aldığı NFT’yi iade edemez, değiştiremez, buna ilişkin cayma hakkını
kullanamaz.
8.4. Kullanıcı, belirtilen risklerin doğasını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.5. Kullanıcı, Platforma erişmesinin ve bu Platformu kullanmasının tüm risklerinin kendisine
ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
Site'nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin
ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve
Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
10. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Manza bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek
kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına tek taraflı olarak haizdir.
11. YÜRÜRLÜK VE KABUL
11.1. Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını
okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul,
beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Sözleşmesi Manza tarafından Site üzerinde ilan
edildiği tarihte yürürlük kazanır.
11.2. Kullanım Sözleşmesi'nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Site'yi ve Site üzerinden
sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan
zararlardan Manza sorumlu tutulamaz.
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13. SÖZLEŞMENİN FESHİ
13.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde, Şirket, Platform’da Şirket tarafından sunulan tüm hizmetler
sebepsiz olarak ve herhangi bir fesih öneli verme zorunluluğu olmaksızın sonlandırabilir.
13.2. Şirket’in herhangi bir Kullanıcı Hesabına erişiminizi herhangi bir zamanda ve herhangi
bir nedenle durdurma, askıya alma ve son verme hakkı olduğunu ve bu hakların kullanılması
halinde dahi Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerin devam edeceği
kullanıcı tarafından kabul ve beyan edilmektedir.

14. MÜCBİR SEBEP
14.1. Şirket’in çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak
durduracak şekilde ve derecede meydana gelen yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç,
salgın veya diğer doğal felaketler; ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, salgın,
seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar; siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı
ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple
meydana gelebilecek arızalar ve elektrik ve internet kesintileri veya Şirket’in kontrolü dışında
gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer haller
sebebiyle Şirket Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ve hizmetlerini ifa edememesi
veya geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır. Şirket’in sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile
sınırlıdır. Kullanıcının bu ifaların engellenmesi veya gecikmesi nedeniyle uğradığı zararı
Şirket’ten talep etme hakkı olmayacaktır.

Kullanıcı, Platform’a eriştiğinde veya üye olduğunda on dört maddeden (14) ibaret işbu
Sözleşme’nin tüm maddelerini ve alt fıkra ve bentlerini ayrı ayrı okuyup anladığını,
Sözleşme’nin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12

