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www.kasakasaa.com
KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu ‘www.kasakasaa.com sitesi kullanım Ģartlarını dikkatlice
okuyunuz.
Bu interaktif oyun sitesini kullanan ve ister WEBGL platformu üzerinden, ister setup
kurulumu yaparak kendi bilgisayarınız üzerinden ya da Google Play veya Apple Store
üzerinden mobil cihazınıza uygulama indirerek oyun oynayan üyelerimiz aĢağıdaki Ģartları
kabul etmiĢ varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘www.kasakasaa.com’) Ġncilli Mahallesi
608 Nolu Sokak 3/5 Karasu/SAKARYA adresindeki Tiyatro EtkileĢim Ġnteraktif Çözümler
firmasının malıdır ve onun tarafından iĢletilir. Sizler (‘Kullanıcı-üye’) sitede sunulan tüm
hizmetleri kullanırken aĢağıdaki Ģartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla
ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleĢme imzalama hakkına,
yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaĢın üzerinde olduğunuzu, bu sözleĢmeyi
okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleĢmede yazan Ģartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiĢ
sayılırsınız.
ĠĢbu sözleĢme taraflara sözleĢme konusu www.kasakasaa.com sitesi ile ilgili hak ve
yükümlülükler yükler ve taraflar iĢbu sözleĢmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve
yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, iĢbu sözleĢmede talep edilen Ģartlar dâhilinde
yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
1.1.Firma, www.kasakasaa.com sitesi üzerinden sunulan hizmetler üzerinde değiĢiklik
yapma hakkını her zaman saklı tutar.
1.2.Firma, üyenin sözleĢme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dıĢında yararlandırılacağını
kabul ve taahhüt eder.
1.3.Kullanıcı (üye), www.kasakasaa.com sitesinin kullanımında tersine mühendislik
yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik
herhangi bir baĢka iĢlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kiĢiler nezdinde doğacak
zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai iĢlem yapılacağını ve üyelikten
iliĢiğinin tarafımızdan kesileceğini peĢinen kabul eder.
1.4.Kullanıcı (üye), site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya
iletiĢimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. KiĢilerin haklarını zedeleyen,
yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kiĢilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı,
yasa dıĢı faaliyetleri teĢvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaĢmayacağını kabul eder. Aksi
halde oluĢacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘www.kasakasaa.com’
yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç baĢlatma hakkını saklı
tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı (üye) hesapları ile ilgili bilgi
talepleri gelirse paylaĢma hakkını saklı tutar.
1.5.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü Ģahıslarla olan iliĢkileri kendi sorumluluğundadır.
2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
2.1. ĠĢbu Site’de yer alan ünvan, iĢletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem
gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site iĢleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen
ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ĠĢbu Site’nin ziyaret
edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları
konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir Ģekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz,
sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde
izinsiz olarak kullanılamaz.
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3. GİZLİ BİLGİ
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların (üyelerin) ilettiği kiĢisel bilgileri 3. KiĢilere
açıklamayacaktır. Bu kiĢisel bilgiler; kiĢi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, eposta adresi, IBAN gibi ‘kullanıcı’yı (üyeyi) tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi
içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
3.2. Kullanıcı (üye), sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama
faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın
kendisine ait iletiĢim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iĢtirakleri ya da bağlı
bulunduğu grup Ģirketleri ile paylaĢmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kiĢisel
bilgiler firma bünyesinde müĢteri profili belirlemek, müĢteri profiline uygun promosyon ve
kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalıĢmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3 Site yönetimi kullanıcıya (üyeye) ait ve kullanıcının (üyenin) kendisinin belirlediği kullanıcı
adını (nick name) oyun skorlarının listelendiği ve site ana sayfasının üzerinde yer alan
‘günlük skor listesi’nde oyunu oynadığı tarih ve saati, elde ettiği skoru ve üyenin online
olduğu durumu ‘online üyeler ve ziyaretçiler’ bölümünde yayınlama hakkını saklı tutar. Bunun
dıĢında site yönetimi ve firma, kullanıcıya (üyeye) ait diğer kiĢisel bilgileri site aracılığıyla
yayınlamamayı taahhüt eder.
3.4. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi
halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. GARANTİ VERMEME: ĠġBU SÖZLEġME MADDESĠ UYGULANABĠLĠR KANUNUN ĠZĠN
VERDĠĞĠ AZAMĠ ÖLÇÜDE GEÇERLĠ OLACAKTIR. FĠRMA TARAFINDAN SUNULAN
HĠZMETLER "OLDUĞU GĠBĠ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE
PAZARLANABĠLĠRLĠK, BELĠRLĠ BĠR AMACA UYGUNLUK VEYA ĠHLAL ETMEME
KONUSUNDA TÜM ZIMNĠ GARANTĠLER DE DÂHĠL OLMAK ÜZERE HĠZMETLER VEYA
UYGULAMA ĠLE ĠLGĠLĠ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BĠLGĠLER DÂHĠL) SARĠH
VEYA ZIMNĠ, KANUNĠ VEYA BAġKA BĠR NĠTELĠKTE HĠÇBĠR GARANTĠDE
BULUNMAMAKTADIR.
5. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı (üye), doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu
SözleĢme ihlal edilmiĢ sayılacak ve Kullanıcı (üye) bilgilendirilmeksizin hesap
kapatılabilecektir.
Kullanıcı (üye), site ve üçüncü taraf sitelerdeki Ģifre ve hesap güvenliğinden kendisi
sorumludur. Aksi halde oluĢacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım
ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
6. OYUNLA İLGİLİ KURALLAR, HAK ve SORUMLULUKLAR
6.1. Oyun internet kanalı ile WEBGL platformu üzerinden, setup kurulumu yaparak kendi
bilgisayarınız üzerinden ya da Google Play veya Apple Store üzerinden mobil cihazınıza
uygulama indirerek oynayan 3D grafik tabanlı bir oyundur.
6.2. Oyunun adı ‘kasakasa’ olup, oyunun tüm hakları Tiyatro EtkileĢim Ġnteraktif Çözümler
Firmasına aittir. Oyunun firma izni dıĢında çoğaltılıp kopyalanması, dağıtılması ve
içeriklerinin izinsiz kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kurala uymayan oyuncular site kullanıcı
sözleĢmesi uyarınca hakkında yasal iĢlem baĢlatılacaktır.
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6.3. Oyunu oynamak isteyen oyuncuların www.kasakasaa.com sitesi üzerinden üyelik kaydı
yapmaları ve ‘oyuna baĢla’ modülünde belirtilen kullanıcı adı ve Ģifre ile oyuna giriĢ
yapmaları gerekir.
6.4. Üyelik karĢılığı firmamız oyuncudan hiçbir Ģekilde ücret talep etmemektedir. Üyelik ve
oyunu oynama hakkı tamamen ücretsizdir.
6.5. Oyun reklam amaçlı tasarlanmıĢtır. Oyun içinde gömülü reklam barındırmaktır.
Reklamların içeriğinin değiĢimi firma tarafından belirli periyotlarla yapılır ve oyuncu yeni
sürümü yüklemekle yükümlüdür. Aksi halde ödüllü oyunlarda ödül hakkı kazanamaz.
6.6. Üye oyuncu, firmanın yayınladığı oyunun reklam politikasını ve reklam ürünleri ile
etkileĢim içinde olmayı kabul eder.
6.7. Oyun süreli bir oyundur. Her oyuncunun geri sayım Ģeklinde 10 dakika süresi
bulunmaktadır. Oyuncunun oyunu bu süre içerisinde bitirmesi gerekmektedir. Aksi halde
oyunda baĢarısız sayılacaktır. Oyunun süresinin azaltılıp arttırılması tamamen oyunun
yayınlayıcısı firmanın yetkisindedir. Firma isterse sonraki sürümlerde bu sürede değiĢiklik
yapma hakkını saklı tutar.
6.8. Her oyuncu kendisine ait kullanıcı adı ve Ģifre ile oyuna girebilecektir. BaĢkasının
kullanıcı adı ve Ģifresiyle giriĢ yapan oyuncuların tüm ödül hakları giriĢ yaptıkları kullanıcı
adının sahibi olan üyenin hanesine ait sayılacaktır.
6.9. Oyun tamamlanmadan oyunun çıkıĢ butonuna basan oyuncu oyunda baĢarısız
sayılacak ve her hangi bir skor sahibi olamayacaktır.
6.10. Oyuncunun oyunu bitirdiği süre skor olarak belirlenir ve oyuncu ‘skoru gönder’
butonuna tıkladığı takdirde www.kasakasaa.com sitesinde yer alan ‘günlük skor listesi’
modülünde kullanıcı adı, tarih, saat ve skor bilgisi yayınlanır. Bu bilgilerin site yönetimi ve
firma tarafından yayınlanmasını üye oyuncu ‘skoru gönder’ butonuna bastığı anda kabul
etmiĢ sayılır.
6.11. Günlük skor listeleri ilgili günün baĢladığı gece saat 00.00 dan bir sonraki günün
baĢladığı gece saat 00.00’a kadar yayında kalır. Gün bitiminde liste otomatik olarak
temizlenerek yeni günün listesi yayınlanmaya baĢlar.
6.12. Günlük skor listeleri en yüksek skordan en düĢük skora doğru listelenir.
6.13. Üye oyuncu oyunu gün içinde sınırsız oynama hakkına sahiptir. Oyuncuya ait her oyun
skoru listede ayrıca yayınlanır. Oyuncunun elde ettiği en iyi skor ödül alımında geçerli sayılır.
6.14. Günlük oyun listelerinde yer alan skor sahibi üye oyuncular arasından en iyi skor sahibi
olandan baĢlamak (ilk sırada yer alan) üzere ve firmamız tarafından belirlenecek olan sayıda
skor sahibi oyuncuların kullanıcı hesaplarında belirttikleri IBAN numaralarına yine firmamız
tarafından belirlenecek olan miktarlarda para ödülü havale-eft edilecektir. Profilinde IBAN
numarası belirtilmemiĢ ödül sahibi üye oyuncularımıza site yönetimi tarafından mail yoluyla
bildirim gönderilir. Ödül kazanmaya hak kazanmıĢ üye oyuncu, bildirimi aldıktan sonra 3 (üç)
iĢ günü içinde IBAN belirtmemiĢ ise ödül alma hakkını kaybetmiĢ sayılır. Bu durumda ödül,
hak kaybı yaĢayan üye oyuncunun bir alt sırasında yer alan skor sahibi üye oyuncuya devir
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olur. Eğer bir alt sırada yer alan skor sahibi üye oyuncu da kendisi ise kendisi olmayan skor
sahibi üye oyuncuya gelene kadar ödül devir ettirilir.
6.15. Ödüllerin veriliĢ tarihi, kapsamı ve miktarının belirlenmesinde firmamız yetkilidir.
Firmamız ödüllerin kapsamı ve içeriğinde değiĢiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödüllü
oyunların oynanma tarihi firmamız tarafından www.kasakasaa.com sitesi duyurular
modülünde duyurulacaktır. Ödül verileceği belirtilmeyen tarihlerde oynanan oyunlar için
kullanıcılar (üyeler) herhangi bir ödül talebinde bulunamaz. Ödül verileceği ilan edilen
günlerde, ödül kazanan kullanıcılar yine sitenin duyurular bölümünde ilan edilir. Ödül,
kullanıcı profilinde banka IBAN numarası belirttiği takdirde 3 (üç) iĢ günü içerisinde banka
hesabına havale-eft yapılır.
6.16. Her hangi bir üye oyuncunun oyun içinde hile yaptığından ve hileye neden olan yazılım
ve araçları kullandığından Ģüphelenilmesi halinde o üyenin üyeliği askıya alınır ve inceleme
baĢlatılır. Ġnceleme sürecinde ilgili üye oyuncunun hak kazandığı ödüller geçersiz sayılır.
Ġnceleme sonucu suç teĢkil eden bir durum tespit edilmez ise ödüller o üye oyuncunun IBAN
hesabına havale edilir. Ġnceleme sonucu suç tespit edilmiĢ ise o üyenin üyeliği sonlandırılır
ve hakkında haksız kazanç elde etmekten firmamız tarafından suç duyurusunda bulunulur.
7. ÜYELİKTEN AYRILMA
Kullanıcı (üye) üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma iĢlemi ‘üyelik iĢlemleri’
modülünde bulunan ‘üyelikten ayrıl’ butonu tıklanarak talep edilir. Firma ve site yönetimi
üyelikten ayrılmak isteyen kullanıcının (üyenin) tüm kiĢisel bilgilerini site veritabanından
silmekle yükümlüdür. Üyelikten ayrılma iĢlemi tamamlanan kullanıcının (üyenin), aynı
kullanıcı adı (nick name) veya baĢka bir kullanıcı adı (nick name) ile tekrar üye olma hakkı
saklı kalır.
8. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaĢlar, savaĢlar,
ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve
internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aĢağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak
anılacaktır.) dolayı sözleĢmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse,
taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın iĢbu SözleĢme’den doğan hak ve
yükümlülükleri askıya alınır.
9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
ĠĢbu sözleĢme Ģartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleĢmenin
geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
10. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve iĢbu sözleĢme Ģartlarını kısmen veya
tamamen değiĢtirebilir. DeğiĢiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
DeğiĢiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın (üye’nin) sorumluluğundadır. Firma ve site yönetimi
yapılan ve yapılacak değiĢiklikleri kullanıcılara (üyelere) site ana sayfası ‘duyurular’
modülünde ilan etmeyi taahhüt eder. Kullanıcı (üye), sunulan hizmetlerden yararlanmaya
devam etmekle bu değiĢiklikleri de kabul etmiĢ sayılır.
11. TEBLİGAT
ĠĢbu SözleĢme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta
adresi ve kullanıcının (üyenin) üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla
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yapılacaktır. Kullanıcı (üye), üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu,
değiĢmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında iĢbu sözleĢme ile ilgili iĢlemler için çıkabilecek her türlü uyuĢmazlıklarda
Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı (üye) bu
kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
ĠĢbu SözleĢme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü
uyuĢmazlığın çözümünde Sakarya Adliyesi Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir.

TARAFLAR
HİZMETİ SUNAN
Firma: Tiyatro Etkileşim İnteraktif
Çözümler
İncilli Mah. 608 Nolu Sk. 3/5
Karasu/SAKARYA

HİZMETİ ALAN
Üyelik Sözleşmesinin Tüm Hükümlerini
Kabul Ediyorum.
İş bu sözleşme, kullanıcı (üye) site
üzerindeki yeni üye kaydı modülündeki
‘Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum’
butonunu tıklamasıyla geçerlilik kazanır.
Butonu tıklamaması halinde üyelik kaydı
yapılamaz.
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