
Şartlar ve Koşullar  
Filmmaker Pro mobil uygulamamız ("Service")’i kullanmadan 
önce lütfen Şartlar ve Koşulları dikkatlice okuyun.


Service erişiminiz ve kullanımınız bu Şartları kabul etmeniz ve 
uymanız ile şarta bağlanmıştır. Bu Şartlar tüm ziyaretçilere, 
kullanıcılara ve Service uygulamasına erişen veya kullanan 
diğer kişilere uygulanır.


Service uygulamasına erişerek veya kullanarak, bu Şartlara 
bağlı kalmayı kabul edersiniz. Şartların herhangi bir bölümüyle 
aynı fikirde değilseniz, Service uygulamasına erişemezsiniz.


İçerik 
Service belirli bilgi, metin, grafik, video veya diğer materyalleri 
("İçerik") oluşturmanızı ve diğer bir deyişle hazırlamanızı 
sağlar. Service kullanarak oluşturduğunuz, yasallığı, 
güvenilirliği ve uygunluğu dahil olmak üzere İçerikten siz 
sorumlusunuz.


Service kullanarak oluşturduğunuz İçerik için verdiğiniz 
hakların bir kısmını ve tümünü saklı tutarsınız ve bu hakları 
korumak sizin sorumluluğunuzdadır.


İçeriğin sizin olduğunu (kendinize ait olduğunu) veya bunları 
kullanma hakkına sahip olduğunuzu garanti ve taahhüt 
edersiniz.


Fikri Mülkiyet 



Service ve orijinal içeriği (kullanıcılar tarafından sağlanan 
İçerikler hariç), özellikler ve işlevler Filmmaker Pro ve lisans 
verenlerinin mülkiyetindedir ve kalır. Service, hem ABD hem 
de yabancı ülkelerin telif hakkı, ticari marka ve diğer 
yasalarıyla korunmaktadır. Ticari markalarımız ve ticari 
değerimiz, Filmmaker Pro'nun önceden yazılı izni olmadan 
herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.


Sorumlulukların Sınırı 
Service, hiçbir şekilde, (i) erişiminize veya kullanımınıza veya 
hizmetlerinize erişememekten, ancak bunlarla sınırlı olmamak 
kaydıyla, aşağıdakilerden kaynaklanan, kısıtlı olmaksızın, kâr 
kaybı, veri, kullanım, iyi niyet veya diğer maddi olmayan 
kayıplar dahil olmak üzere dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak 
ortaya çıkan veya cezalandırıcı zararlardan sorumlu 
olmayacaktır: Service’e erişememe veya Service’i 
kullanamama; (ii) Service üzerindeki herhangi bir üçüncü 
tarafın herhangi bir davranış veya içeriği; (iii) Service’ten elde 
edilen her türlü içerik; ve (iv) garanti, sözleşme, haksız fiil 
(ihmal dahil) veya başka herhangi bir yasal teoriye dayanan, 
bu tür bir hasarın olasılığı hakkında bilgi sahibi olsun olmasın, 
iletimlerinizin veya içeriğin yetkisiz erişime, kullanıma veya 
değiştirilmesine ve hatta bu belgede belirtilip bir çare bulunsa 
dahi temel amaç yerine getirilmemiş ise.


Sorumluluk Reddi 
Service kullanımınız tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. 
Service, "ŞİMDİKİ HALİYLE" ve "MEVCUT OLARAK" temeli 
üzerinden sağlanmaktadır. Service, pazarlanabilirlik, belirli bir 
amaca uygunluk, ihlali ya da performans hatası dahil olmak 



üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni 
herhangi bir garanti olmaksızın sağlanır.


Değişiklikler 
Bu Şartları istediğimiz zaman değiştirme veya düzeltme 
hakkını, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı 
tutuyoruz. Bir değişiklik önemli ise, yeni şartlar uygulanmadan 
en az 30 gün önceden haber vermeye çalışacağız. Önemli bir 
değişimi neyin oluşturduğunu bizzat kendi takdirimize bağlı 
olarak belirleyeceğiz.


Bu değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra Service’e erişmeye 
veya kullanmaya devam ederek, gözden geçirilmiş şartları 
kabul etmiş sayılırsınız. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, lütfen 
Service’i kullanmayı bırakın.


Bize Ulaşın 
Bu Şartlar hakkında herhangi bir sorunuz var ise, lütfen 
bizimle support@filmmakerproapp.com üzerinden iletişime 
geçin.
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