1. GENEL HÜKÜMLER
1.1. Bu kullanıcı sözleşmesi (bundan böyle (Sözleşme) olarak anılacaktır),
Akıllı Arbitraj Sistemleri web sitesi – Arbicator, arbicator.com adresinde yer almaktadır.
1.2. "Arbicator" şirketinin web sitesi (bundan böyle "Arbicator" olarak anılacaktır)
Web sitesi) Arbicator’ün mülkiyetindedir.
1.3. Bu Sözleşme, web sitesinin yönetimi arasındaki ilişkiyi düzenler.
"Arbicator" şirketi (bundan böyle web sitesi olarak anılacaktır.)
1.4. Web sitesi yönetimi, maddeleri değiştirme, ekleme veya silme hakkını saklı tutar.
(Bu sözleşmenin kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda.)
1.5. Kullanıcı tarafından web sitesinin kullanımına devam edilmesi,
(Sözleşme ve bu Sözleşmede yapılan değişiklikler.)
1.6. Kullanıcı, bu sözleşmenin mevcudiyetini doğrulamaktan kişisel olarak sorumludur.
(içindeki değişiklikler.)

2. TERİMLERİN TANIMLARI
2.1. Aşağıda listelenen terimler, bu amaçla aşağıdaki anlamlara sahiptir:
Anlaşma:
2.1.1 Arbicator.com - alan adında yer alan bir şirketin web sitesidir.
Bir internet kaynağı ve ilgili hizmetler aracılığıyla faaliyet gösteren arbicator.com
2.1.2. Şirket internet sitesi, şirket hakkında bilgi içeren bir internet sitesidir,
(finansal işlemlerin yapılmasına izin verir.)
2.1.3. Şirketin internet sitesinin yönetimi, şirkette yetkili çalışanlardır.
Arbicator adına hareket eden web sitesi yönetimi.
2.1.4. Şirketin web sitesinin kullanıcısı (bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır), bir
internet üzerinden internet sitesine erişimi olan ve internet sitesini kullanan kişi.

2.1.5. Şirketin web sitesinin içeriği (bundan böyle İçerik olarak anılacaktır) - metinler, adları,
makaleler, resimler dahil olmak üzere fikri faaliyetin korumalı sonuçları, kapaklar, fotoğrafik, türev,
kompozit ve diğer çalışmalar, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, isimler, logolar, veri tabanları ve
tasarım, yapı, seçim, koordinasyon,
(Web sitesinde yer alan bu İçeriğin görünümü, genel stili ve konumu ve diğer..)
Şirketin sözleşmesinde yer alan fikri mülkiyet nesnelerinin tümü birlikte ve/veya ayrı ayrı
internet sitesi.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
3.1. Bu sözleşmenin konusu, şirketin web sitesinin kullanıcısına sağlanan hükümdür.
Web sitesinde sağlanan bilgi ve hizmetlere erişim.
3.1.1. Şirketin web sitesi, kullanıcıya aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:
● İçeriği görüntüleme hakkı ile ücretsiz olarak elektronik içeriğe erişim;
● Kullanıcıya yorum gönderme fırsatı sağlamak;
● Hizmetler hakkındaki bilgilere ücretsiz olarak erişim;
● Şirketin web sitesinde uygulanan diğer hizmet türleri;
● Şirketin web sitesinin ücretsiz olarak destek hizmeti;
● Ücret bazında mali işlemler (yatırımlar);
● Kullanıcı için ücretsiz olarak mali istatistiklerin toplanması;
3.1.2. Bu sözleşme, kuruluşun tüm mevcut (şu anda işleyen) hizmetlerini kapsar.
Şirketin web sitesi, ayrıca daha sonra yapılan değişiklikler ve ek gelecekte görünecek şirketin web
sitesinin hizmetleri.
3.2. Şirketin sitesine ve kullanıcının kişisel hesabına erişim sağlanır ücretsiz.
3.3. Bu sözleşme, halka açık bir tekliftir. Kullanıcı, web sitesine erişerek, bu anlaşmaya katılmışlardır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Web sitesi yönetimi aşağıdaki haklara sahiptir:
4.1.1. Web sitesini kullanma kurallarını değiştirin ve bu web sitesinin içeriğini değiştirin.
Değişiklikler, bu sitenin yeni baskısının yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
4.1.2. Bu sözleşmenin şartlarının ihlali durumunda web sitesine erişimi kısıtlamak
4.1.3. Kullanıcıya özel teklifler sunmak için kişisel verileri kullanın, hakkında bilgi, şirket adına finansal
işlemler, haber bültenleri ve diğer bilgiler web sitesi, e-posta ve sms yoluyla.
4.2. Kullanıcı şu haklara sahiptir:

4.2.1. Kayıt gerekliliklerine uyduktan sonra web sitesinin kullanımına erişim sağlayın.
4.2.2. Web sitesinde mevcut tüm hizmetleri kullanın.
4.2.3. Şirketin web sitesi teknik hizmetleri ile ilgili herhangi bir soru sorun, destek.
4.2.4. Özel teklifleri, finansal işlemlerle ilgili bilgileri, haber bültenlerini almayı reddetme ve diğer
bilgiler şirketin internet sitesi adına, e-posta yoluyla ve sms.
4.3. Web sitesinin kullanıcısı şunları yapmakla yükümlüdür:
4.3.1. Websitesi tarafından sağlanan hizmetlerle doğrudan ilgili olan ek bilgiler sağlayın.
4.3.2. Kullanıcıların ve diğer hak sahiplerinin mülkiyet ve mülkiyet dışı haklarını gözetmek
(web sitesini kullanırken.)
4.3.3. İnternet sitesinin, normal işleyişini ihlal olarak kabul edilebilecek eylemlerde bulunmayınız.
4.3.4. Web sitesinin kullanımıyla birlikte herhangi bir gizli ve korumalı, bireyler veya tüzel kişiler
hakkında bilgi paylaşımı site yönetimi tarafından değişim hakkını saklı tutar.
4.3.5. Bilgilerin gizliliğinin ihlaliyle sonuçlanabilecek her türlü eylemden kaçının.
4.3.6. Web sitesini reklam niteliğindeki bilgileri yaymak için kullanmayın,
(Web Sitesi Yönetimi ile kararlaştırılmadıkça.)
4.3.7. Şirketin web sitesinin hizmetlerini şu amaçlarla kullanmayın:
4.3.7. 1. yasa dışı olan, üçüncü şahısların haklarını ihlal eden içerik yüklemek, tanıtım yapmak, şiddet,
zulüm, nefret ve (veya) ırk, etnik, cinsiyet, din, sosyal ayrımcılık, yanlış bilgiler ve (veya) belirli kişilere
hakaret içeren bireyler, kuruluşlar, yetkililer.
4.3.7. 2. Yasa dışı eylemlerde bulunmaya teşvik ve ayrıca eylemler, yasal kısıtlamaları ve yasakları ihlal
etmeye yöneliktir.
4.3.7. 3. Küçüklerin haklarının ihlali ve (veya) onlara herhangi bir şekilde zarar verilmesi.
4.3.7. 4. Azınlık haklarının ihlali.
4.3.7. 5. kendinizi başka bir kişi veya kuruluş temsilcisi adına temsil etmek ve (veya) çalışanları da
dahil olmak üzere yeterli haklara sahip olmayan topluluk şirket.
4.3.7. 6. Herhangi bir hizmetin özellikleri ve diğer işletim özellikleri hakkında şirketin web sitesi
tarafından sağlanmaktadır.
4.3.7. 7. Hizmetlerin yanlış karşılaştırılması ve olumsuz bir tutum oluşumu belirli hizmetleri
kullanmayan (kullanmayan) kişilere karşı veya bu kişilerin kınanması.
4.4. Kullanıcının şunları yapmasına izin verilmez:
4.4.1. Herhangi bir cihazı, programı, prosedürü, algoritmayı ve yöntemi otomatik olarak kullanın.
hizmetlere erişmek, hizmetleri kullanmak, kopyalamak veya şirketin web sitesinin içeriğinin izlenmesi;
4.4.2. Web sitesinin düzgün işleyişini ihlal etmek;

4.4.3. Almak veya almaya çalışmak için web sitesinin gezinme yapısını atlayarak herhangi bir şekilde
özel olarak belirtilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir bilgi, belge veya materyal elde etmek bu web
sitesinin hizmetleri tarafından temsil edilen;
4.4.4. Web sitesinin işlevlerine, diğer sistemlere veya bu siteyle ve ayrıca web sitesinde sunulan
herhangi bir hizmetle ilgili ağlar;
4.4.5. Web sitesindeki veya herhangi bir ağdaki güvenlik veya kimlik doğrulama sistemini ihlal etmek
web sitesi ile ilgili.
4.4.6. Geriye doğru arama yapın, başka herhangi bir bilgiyi takip edin veya takip etmeye çalışın
(Web sitesi kullanıcısı.)
4.4.7. Web sitesini ve içeriğini yasalarca yasaklanmış herhangi bir amaçla kullanmak ve ayrıca
Şirketin haklarını ihlal eden herhangi bir yasa dışı faaliyete veya diğer faaliyetlere teşvik de bulunan
kişiler(kullanıcılar) sorgu söz etmeksizin site yönetimi tarafından hesapları(ban) askıya alınır.

5. ŞİRKET WEB SİTESİNİN VE HİZMETLERİNİN KULLANIMI
5.1. Web sitesi ve web sitesinde yer alan içeriğin mülkiyeti ve yönetimi, web sitesi yönetimine aittir.
5.2. Web sitesinin içeriği kopyalanamaz, yayınlanamaz, çoğaltılamaz, iletilemez veya herhangi bir
şekilde dağıtılamaz ve önceden yazılı olarak bildirilmeksizin küresel internet'e yerleştirilemez.
5.3. Web sitesinin içeriği telif hakkı ve ilgili diğer haklar ile korunmaktadır. (fikri mülkiyet ve haksız
rekabet hukuku.)
5.4. Şirketin web sitesindeki hizmetlerin kullanımı bir hesap oluşturulmasını gerektirebilir.
5.5. Kullanıcı, hesabın gizliliğini korumaktan kişisel olarak sorumludur, kullanıcı şifresi de dahil olmak
üzere bilgiler ve istisnasız tüm faaliyetler hesabın kullanıcısı adına yürütülür.
5.6. Kullanıcı, web sitesi yönetimini yetkisiz kullanım hakkında derhal bilgilendirmelidir. (hesap veya
parola veya diğer herhangi bir güvenlik ihlali.)
5.7. Web sitesi yönetimi, aşağıdaki durumlarda Kullanıcının hesabını tek taraflı olarak iptal etme
hakkına sahiptir:
5.7.1 Kullanıcıların birden fazla üyeliğe sahip olması,
5.7.2 Arbicator hakkında asılsız beyanlarda bulunmak,
5.7.3 Arbicator çalışanlarına destek hattı üzerinden veya herhangi bir yerden ulaşım sağlayarak
hakaret ve tehdit edici içeriklerde bulunulması.
5.8. Bu sözleşme, hizmetlerin kullanımına ilişkin tüm ek hüküm ve koşulları kapsar ve web sitesinde
sağlanan hizmetlerin tamamının sağlanması.
5.9. Kullanıcı, para yatırarak veya yatırım yaparak bunu anlar, kabul eder.
5.10. Web sitesinde yayınlanan bilgiler, bu konuda bir değişiklik olarak yorumlanmamalıdır.
5.11. Web sitesi yönetimi, hizmet listesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

(Şirketin web sitesinde herhangi bir zamanda Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın.)
5.12. Bu anlaşmanın 5.10.1 ila 5.10.2 maddelerinde belirtilen belgeler,
ilgili kısımda düzenlenir ve web sitesinin kullanıcı tarafından kullanımı için geçerli olacaktır.
5.12.1. Değişiklikler, web sitesinde yayınlandıkları andan itibaren yürürlüğe girer.
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