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Kullanım Şart ve Koşulları 
 

Eğer burada belirtilen şart ve koşulların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen 

sistemimizi kullanmayınız. Sistemimizi kullanmanız bu belgede yazılı şartları kabul 

ettiğiniz anlamına gelmektedir. 

Aşağıda belirtilen genel ve özel şart ve koşulları gerekli gördüğümüz zaman 

değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Sistemimizin herhangi bir bölümünü ziyaret 

etmeniz veya uygulamalarımızı kullanmanız durumunda bu belgeyi tekrar incelemeniz 

değişebilecek kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. 

 

1) Taraflar 

a) www.masallarınsesi.com internet sitesi ile sesli kitap faaliyetlerini yürüten, 

Maslak Mahallesi Bilim Sokak Sun Plaza Apt. No: 5A/19 34398 Sarıyer / 

İstanbul adresinde mukim Storytel Turkey Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. (Bundan 

böyle “Biz” olarak anılacaktır). 

b) www.masallarınsesi.com internet sitesini ziyaret edenler (Bundan böyle 

“Ziyaretçi” olarak anılacaktır) 

 

 

2) Kullanım ve Güvenlik Kuralları 

www.masallarınsesi.com internet sitesi, ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi 

sonrasında depremden etkilenen çocuklar öncelikli olmak üzere tüm çocuklarımıza 

açık olup, 6 (altı) aylık geçici bir süre ile hizmet verecektir. Tüm Ziyaretçiler için 

verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe ücretsizdir. 

Aşağıdaki yazılı durumlarda Ziyaretçinin kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki 

girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarımızı saklı tutarız:  

a) Sistemde yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak 

farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda; 

b) Sistemin genel güvenliğini tehdit edecek, sistemin ve kullanılan yazılımların 

çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, 

yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi 

durumunda;  

c) Ziyaretçi’nin diğer Ziyaretçilerin ve ziyaretçilerin sistemimizi kullanmasını 

önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunması, sunucuları ya da veri 

tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlaması veya kilitlemesi 

durumunda; 



d) Ziyaretçi’nin, uygulamalarımızın veya internet sistemimizin herhangi bir 

açığından (teknik, vs.) faydalanarak, bize ve diğer ziyaretçilerimize zarar 

vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan işlemler yapması 

durumunda; 

Kanunundan doğan tüm haklarımız yanında söz konusu işlemleri iptal etme; 

ziyaretçiliğe son verme hakkımız bulunmaktadır. Ziyaretçi, bu durumdan doğabilecek 

her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder. 

 

Ziyaretçi, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu şart ve koşulları ve 

tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini 

kabul eder. Ziyaretçi işbu şart ve koşullar ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı 

hareketi nedeniyle uğrayacağımız her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, 

Ziyaretçinin bunlara aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü 

şahıslara ödemek zorunda kalabileceğimiz her türlü tazminat ve/veya idari/adli para 

cezaları için Ziyaretçi’ye aynen rücu hakkımız haizdir. 

 

3. İçerik Kullanımı 

Sunulan görsel, metinsel içerik kişisel kullanım içindir. İçeriklerde yer alan bütün 

yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı 

saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz kullanılamaz. Bu 

sistemde yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde 

yayınlamak veya izinsiz link vermek yasaktır. 

 

4. Hak ve Yükümlülüklerimiz 

a) Ziyaretçi’nin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, 

yararlandırılacağını taahhüt ederiz. Ziyaretçi’nin sistemimizin çalışmasına 

engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve müdahale amaçlı girişimler 

ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, 

Ziyaretçi’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi 

halinde, ilgili Ziyaretçi’nin IP bilgilerini araştırma ve açıklama hakkını saklı 

tutarız.  

b) Masalların Sesi olarak taahhüt ettiğimiz hizmetlerin 6 (altı) aylık sürekliliğini 

sağlamak için, işbu şart ve koşullarda herhangi bir bildirimde bulunmaksızın 

tek taraflı değişiklik yapabiliriz. Her zaman herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiğimiz hizmeti sürekli veya geçici olarak 

durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkımız vardır. 

Ziyaretçi işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Yenilenmiş güncel kullanım 

şartları, yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sistemimizin kullanımı o 

andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. 


