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Biz Kimiz 

Gomybio.com bir internet sitesidir. İşbu Gizlilik ve Çerez Politikası kapsamında Gomybio.com adlı 
internet sitesinin “site yönetimi” veya “site” şeklinde anılması da söz konusu olup bu 
durumda Gomybio.com’dan söz edildiği anlaşılmalıdır. 

Gomybio.com web sitesini ("Hizmet") kullanmadan önce lütfen bu Hüküm ve Koşulları ("Şartlar", 
"Şartlar ve Koşullar") dikkatlice okuyun.  

Hizmete erişiminiz ve onu kullanımınız, bu Koşulları kabul etmenize ve bunlara uymanıza 
bağlıdır. Bu Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve 
diğerleri için geçerlidir.  

Bu sözleşmeyi imzalayarak en az 18 yaşında olduğunuzu ve yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler 
imzalayabileceğinizi garanti ediyorsunuz. Ayrıca yine bu sözleşmenin imzalanmasıyla eğer 18 
yaşın altındaysanız, ebeveyninizden veya vasinizden onay aldığınızı ve sizin adınıza bu Koşullara 
tabi olmayı kabul ettiklerini garanti edersiniz.  

Hizmete erişerek veya Hizmeti kullanarak bu Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Koşulların 
herhangi bir kısmına katılmıyorsanız, Hizmete erişemezsiniz.  

Şartlar  

Üye olup olmaması farketmeksizin sitemizin kullanıp okuma yeteğine sahip her şahıs gizlilik 
politikamızı ve kullanım şartlarını okumuş, kabul etmiş sayılır. Aksi takdirde bünyemizde 
barındırılan yapıları kullanmayınız. 

Site yönetimi kullanıcıya haber vermeksizin bu kuralları değiştirebilir ve yeni kurallar geçirliliğini 
sürdürür. Bu yüzden sık sık bu sayfayı ziyaret etmeniz ve güncel politikalarımızı okumanız tavsiye 
edilir. 

Gomybio.com üyesi veya ziyaretçisi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı bir işlem yaptığında 
Gomybio.com yönetimi ilgili içerik veya üye kaydını silebilir.Ayrıca kullanıcı suçlarından site 
yönetimi sorumluluk kabul etmez.Suç işlenmesi durumunda gerekli kurumlara işlem ve kullanıcı 
içeriği sağlanır. 

Gomybio.com siber saldırı sonucu veya 3.kişiler nedeniyle oluşan hatalarda bilgilerin gizliliğini 
kaybettiğinde sorumlu tutulamaz. 

Çerezlerinize göre çıkan hassas reklamlardan dolayı Gomybio.com.com sorumluluk kabul etmez. 

Kullanıcı tarafından oluşturulan ve diğer olası bölümlerde bulunan tüm kullanıcı katılımlı 
alanlarda üyelerimiz yaptıklarından sorumludur. Gomybio.com, bu konumda ancak bir içerik 
sağlayıcı olarak değerlendirilebilir ve sorumluluk kabul etmez. 

Gomybio.com belirli bilgileri, metinleri, grafikleri, videoları veya diğer materyalleri ("İçerik") 
yayınlamanıza, bağlamanıza, depolamanıza, paylaşmanıza ve başka şekillerde kullanıma 
sunmanıza izin verir. Yasallığı, güvenilirliği ve uygunluğu dahil olmak üzere Hizmete 
gönderdiğiniz İçerikten siz sorumlusunuz. İçeriği Hizmete göndererek, bize bu İçeriği Hizmette ve 
Hizmet aracılığıyla kullanma, değiştirme, kamuya açık bir şekilde gerçekleştirme, kamuya 
görüntüleme, çoğaltma ve dağıtma hakkı ve lisansı vermiş olursunuz. Hizmet üzerinde veya 
aracılığıyla gönderdiğiniz, yayınladığınız veya görüntülediğiniz herhangi bir İçeriğe ilişkin tüm 
haklarınızı saklı tutarsınız ve bu hakları korumaktan siz sorumlusunuz. Bu lisansın, İçeriğinizi 
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Hizmetin diğer kullanıcılarına sunma hakkını içerdiğini ve İçeriğinizi bu Koşullara tabi olarak 
kullanabileceklerini kabul edersiniz. Şunları beyan ve garanti edersiniz:  

(1) İçeriğin size ait olduğunu veya onu kullanma ve bu Koşullarda belirtilen hakları ve lisansı bize 
verme hakkına sahip olduğunuzu ve  

(2) İçeriğinizin veya Hizmet aracılığıyla herhangi bir kişinin gizlilik haklarını, tanıtım haklarını, 
telif haklarını, sözleşme haklarını veya diğer haklarını ihlal etmediğini.  

Ayrıca, şunları garanti ediyorsunuz:  

(1) İçerik sizin veya bizim herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, kuralı, kodu veya diğer yasal 
zorunluluğu ihlal etmemize neden olmayacaktır;  

(2) İçeriğin müstehcen, uygunsuz, karalayıcı, aşağılayıcı, ahlaksız, kışkırtıcı, saldırgan, 
pornografik, tehdit edici, taciz edici, ırkçı nefreti kışkırtmaya yatkın, ayrımcı, küfür, güven ihlali 
veya mahremiyet ihlali olmayacağını;  

(3) İçerik hakkı talep edilmemiş veya içeriğin izinsiz reklam olarak kullanılması;  

(4) İçeriğin, herhangi bir bilgisayar yazılımının, donanımının veya telekomünikasyon 
ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmayacağını,  

(5) İçeriğin, herhangi bir bilgisayar yazılımının, donanımının veya telekomünikasyon 
ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratmayacağını, yok etmek veya sınırlandırmak için 
tasarlanmış yazılım virüsleri veya başka herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı 
içermediğini; ve  

(6): İçeriğin bizi veya Hizmetin itibarını zedelemediğini.  

İçeriğinizin bu maddede yer alan gerekliliklerden herhangi birini ihlal etmediğini kanıtlamak için 
gerekli tüm kayıtları tutmayı ve makul talebimiz üzerine bu tür kayıtları kullanıma sunmayı kabul 
edersiniz.  

Hizmete dahil edilen İçeriğinizin doğruluğunu veya güvenilirliğini düzenli olarak izleme 
yükümlülüğümüz yoktur. Herhangi bir İçeriği herhangi bir zamanda değiştirme veya kaldırma 
hakkını saklı tutarız.  

Hizmette sağladığınız tüm İçeriğin kamuya açık bilgiler olacağını ve bu tür kamu açıklamalarının 
içerdiği riskleri üstlendiğinizi onaylar ve kabul edersiniz.  

Bizde bir hesap oluşturduğunuzda, bize her zaman doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler 
sağlamalısınız. Bunu yapmamak, Şartların ihlali anlamına gelir ve bu da Hizmetimizdeki 
hesabınızın derhal feshedilmesine neden olabilir.  

Hizmete erişmek için kullandığınız şifrenin ve şifrenizin Hizmetimizde veya bir üçüncü şahıs 
hizmetinde olsun, şifreniz altındaki tüm faaliyetler veya eylemlerden korunmasından siz 
sorumlusunuz.  

Parolanızı herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi kabul edersiniz. Hesabınız veya şifrenizle ilgili 
faaliyetlerden tamamen sorumlu olmayı kabul edersiniz. Herhangi bir güvenlik ihlalinden veya 
hesabınızın yetkisiz kullanımından haberdar olur olmaz bizi hemen bilgilendirmelisiniz.  
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Kullanıcı adı olarak başka bir kişi veya kuruluşun adını veya yasal olarak kullanım için uygun 
olmayan bir adı, sizin dışınızda başka bir kişi veya kuruluşun haklarına tabi olan bir adı veya ticari 
markayı uygun yetkilendirme olmadan kullanamazsınız.  

Fikri Mülkiyetimiz, bizimle bağlantılı olmayan veya herhangi bir şekilde itibarımızı zedeleyecek 
bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılmamalıdır. 

Yazdırdığınız veya indirdiğiniz herhangi bir İçeriğin fiziksel veya dijital kopyalarını herhangi bir 
şekilde değiştirmemelisiniz ve herhangi bir resim, fotoğraf, video veya ses veya herhangi bir 
grafiği beraberindeki herhangi bir metinden ayrı olarak kullanmamalısınız. 

Hizmetimiz, üçüncü taraf web sitelerine ait olmayan veya kontrol edilmeyen hizmetlere 
bağlantılar içerebilir.  

Gomybio.com, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları 
veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bunlardan sorumlu değildir. Ayrıca, 
Gomybio.com bu tür içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden 
kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olduğu iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan 
doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul edersiniz.  

Yalnızca kolaylık olması açısından harici web sitelerine bağlantılar sağlıyoruz ve harici web 
sitelerine böyle bir bağlantının dahil edilmesi, bu web sitelerini onayladığımız anlamına gelmez. 
İnternetteki diğer web sitelerine eriştiğinizde, bunu kendi sorumluluğunuzda yapacağınızı kabul 
etmektesiniz.  

Ziyaret ettiğiniz tüm üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve 
gizlilik politikalarını okumanızı şiddetle tavsiye ederiz.  

Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, 
önceden bildirimde bulunmaksızın veya sorumluluk almadan hesabınızı derhal feshedebilir veya 
askıya alabiliriz.  

Fesih üzerine, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Hesabınızı sonlandırmak 
isterseniz, Hizmeti kullanmayı bırakabilirsiniz.  

Şartlar doğası gereği fesih durumunda kalması gereken tüm hükümleri, mülkiyet hükümleri, 
garanti feragatnameleri, tazminat ve sorumluluk sınırlamaları dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, fesihten sonra da geçerliliğini korur.  

Herhangi bir fesih veya askıya alma veya bununla bağlantılı olarak tarafımızdan yapılan diğer 
işlemlerden kaynaklanan herhangi bir iddia veya zarardan size veya herhangi bir üçüncü şahsa 
karşı sorumlu olmayacağız.  

Yürürlükteki yasalar fesih veya iptal bildirimi sunmamızı gerektiriyorsa, bunu Hizmette 
yayınlayarak veya kayıtlarımızda sizin için sahip olduğumuz herhangi bir adrese (e-posta veya 
başka bir şekilde) bir iletişim göndererek önceden veya daha sonra bildirimde bulunabiliriz.  

Hizmete erişiminizin ve Hizmet'i kullanmanın bir koşulu olarak, ortaya çıkan herhangi bir iddiayla 
ilgili yasal ücretler ve harcamalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararlar, 
maliyetler, masraflar ve diğer yükümlülükler için bizi ve haleflerimizi tazmin etmeyi ve 
devretmeyi kabul edersiniz. Hizmete erişiminiz ve kullanımınız veya bu Koşulları ve geçerli 
herhangi bir yasayı veya başka bir kişi veya tarafın haklarını ihlal etmenizi de kapsar.  
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Bu tazminat bölümü, kaydınızın sona ermesinden sonra da geçerliliğini korur ve kayıt bitiminden 
önce ve sonra ortaya çıkan talepler için geçerlidir.  

Hizmetin kullanılması, Hizmetten İçeriğin kopyalanması, dağıtılması veya indirilmesinin bir 
sonucu olarak meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz.  

Sözleşmenin ihlali nedeniyle ortaya çıkan dolaylı, cezalandırıcı, özel, tesadüfi veya sonuç olarak 
ortaya çıkan zararlardan (iş kaybı, gelir, kar, kullanım, mahremiyet, veri, itibar veya diğer 
ekonomik avantajlar dahil) veya haksız fiil durumunda, daha önce bu tür bir zararın olasılığı 
bildirilmiş olsa bile hiçbir durumda sorumlu olmayacağız.  

Yeterli güvenlik koruması ve Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak kullanılan verilerin ve/veya 
ekipmanın yedeklenmesinden tamamen siz sorumlusunuz ve kayıp veriler, yeniden çalıştırma 
süresi, yanlış talimatlar, iş gecikmeleri veya sonuç olarak ortaya çıkan kar kayıplarına karşı bir 
hak talebinde bulunmayacaksınız. Hesabınızı başka bir kişiye devretmemeli veya başka şekilde 
elden çıkarmamalısınız.  

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, hiçbir durumda size karşı toplam sorumluluğumuz tarafınızdan 
bize ödenen miktarları toplamda aşmayacaktır.  

Hizmeti kullanımınızın riski tamamen size aittir. Hizmet "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU 
GİBİ" esasına göre sağlanır. Hizmet, zımni satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal etmeme 
veya performans rotası dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni herhangi bir 
garanti olmaksızın sağlanır.  

Gomybio.com, bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri,  

 
a) Hizmetin kesintisiz, güvenli veya belirli bir zamanda veya konumda kullanılabilir durumda 
olacağını;  
b) herhangi bir hata veya kusur ortaya çıkarsa, düzeltileceğini;  
c) Hizmetin virüslerden veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olacağını  
d) Kesintisiz Hizmet için gerekli olan şartları sağlamak için ilgili gereksinimleri yerine getirecektir.  

Bu sorumluluk reddi beyanı, herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, 
işlem veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık veya imha veya 
yetkisiz erişim veya değişiklikten kaynaklanan her türlü hasar veya yaralanma için geçerlidir.  

Herhangi bir amaç için Hizmette yer alan içeriğin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği, uygunluğu 
veya kullanılabilirliği hakkında açık veya zımni hiçbir beyan veya garanti vermeyiz. Bu nedenle, 
bu tür bilgilere güvenmenizin riski kesinlikle size aittir. Hizmetin etkinliği veya karlılığı veya 
Hizmetimizin kesintisiz veya hatasız çalışacağına ilişkin açık veya zımni herhangi bir garanti 
beyanını veya garantisini reddederiz. Hizmetteki herhangi bir kesinti veya hatanın sonuçlarından 
sorumlu değiliz.  

Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya dolaylı veya arızi zararlar için 
sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki 
sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. 

Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Devlet' i 
kanunlarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.  
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Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, bu haklardan feragat olarak 
kabul edilmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün bir mahkeme tarafından geçersiz 
veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Koşulların geri kalan hükümleri yürürlükte 
kalacaktır. Bu Koşullar, Hizmetimizle ilgili aramızdaki tüm sözleşmeyi oluşturur ve Hizmetle ilgili 
aramızda yapabileceğimiz önceki tüm sözleşmelerin yerine geçer.  

Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme 
hakkını saklı tutarız.  

Herhangi bir değişiklik için bu Koşulları periyodik olarak kontrol etmek tamamen sizin 
sorumluluğunuzdadır. Bu Koşullarda yapılan herhangi bir değişikliği kabul etmiyorsanız, Hizmeti 
kullanmayı bırakmak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, onu kabul 
ettiğiniz anlamına gelecektir.  

Müşteri, veri denetleyicisi olarak verilerinin haklarına sahiptir ve hizmet, Müşteri adına veri 
işlemcisi olarak hareket eder. Müşteri tarafından sağlanan kişisel verilerin ve diğer verilerin 
hizmet tarafından yapılan tüm işlemler, geçerli yasalara uygun olacaktır. Hizmetin Müşteri adına 
kişisel verilerin işlenmesi bu nedenle yalnızca Ürünü sağlamak için yapılacaktır. 

Müşteri, yetkisiz kullanıcılardan veya üçüncü şahıslardan Ürünün kullanıcı girişlerini ve 
şifrelerini gizli tutmakla yükümlüdür. Müşteri, Müşteri tarafından sağlanan ve Üründe kullanılan 
kişisel verilerin Müşteri tarafından yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak işlenmesini 
sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, kişisel veriler dahil olmak üzere Üründe sağlanan Müşterinin 
verilerinin herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ve / veya ilgili mevzuatı ihlal 
etmemesini sağlamakla yükümlüdür.  

Hizmet, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşteri tarafından yukarıda belirtilen taahhüdün 
ihlali teşkil eden her türlü veriyi silme hakkına sahiptir ve Müşteri bu konuda herhangi bir 
tazminat alma hakkına sahip olmayacaktır. 

Gomybio.com satılabilir, devredilebilir, el değiştirebilir. 

Bu hizmeti kullanarak, gizlilik politikasında ve burada belirtilen tüm verilerin, ürünün çalışması 
için gerekli olduğu şekilde, Türkiye’de saklandığını ve işlendiğini kabul edersiniz. 

Premium üyelik alan üyelerimiz aldıkları Premium Üyeliklerin özelliklerine göre Gomybio.com'da 
verilen ekstra özelliklerden faydalanmaya hak kazanırlar. 

Hizmetin bazı bölümleri abonelik temelinde faturalandırılır ("Abonelik (ler)"). Tekrarlayan ve 
periyodik olarak hizmet bedeli önceden faturalandırılacaktır ("Fatura Döngüsü"). Fatura 
döngüleri, bir Abonelik satın alırken seçtiğiniz abonelik planı türüne bağlı olarak aylık veya yıllık 
olarak belirlenir. 

Her Fatura Döngüsü'nün sonunda, Aboneliğinizi manuel olarak yenilemeniz gerekir. 

Gomybio.com’dan uzaklaştırılan herhangi bir Premium Üye hiç bir koşulda iade talep edemez 
ve/veya herhangi bir hak talebinde bulunamaz 

Premium üyelikler aylık veya yıllık olaran satın alınabilir.Süre dolumundan sonra ekstra özellikler 
deaktif duruma gelecektir. 

Aboneliğinizin ödemesini işleme koymak için kredi kartı dahil olmak üzere geçerli bir ödeme 
yöntemi gereklidir. Gomybio.com’a tam ad, adres, eyalet, posta kodu ve geçerli bir ödeme yöntemi 



6 
 

bilgisi dahil olmak üzere doğru ve eksiksiz fatura bilgileri vermelisiniz.(Bunlar shopinext.com 
tarafından saklanır) Bu tür ödeme bilgilerini göndererek, hesabınız aracılığıyla oluşan tüm 
Abonelik ücretlerini bu tür ödeme araçlarından tahsil etmesi için otomatik olarak Gomybio.com’a 
yetki vermiş olursunuz. 

Yasaların gerektirdiği durumlar dışında, ödenen Abonelik ücretleri iade edilmez.  

Gomybio.com; 5651 Sayılı Kanun kapsamında Yer Sağlayıcıdır. Bu sebeple içerikleri kontrol etme 
ya da araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz içeriği 
BURADAN bildirebilirsiniz. Hukuka uygun sürede dönüş yapılacaktır. 

Ayrıca sözleşme Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup bu diller arasında uyuşmazlık 
yaşanması durumunda Türkçe olan versiyonu geçerli olacaktır. Taraflar bunu kabul, beyan ve 
taahhüt eder. 

 

 

https://coinustam.com/contact.php

