
Üyelik Sözleşmesi 
 

 
1. Bu üyelik sözleşmesi gencnesever.com'la başlayan tüm URL'li sitelerde 

geçerlidir. 
2. Çekilişe katılım için kişisel bilgilerinizi (T.C. kimlik kartı numarası, telefon, e-

posta, ad-soyad)  paylaşmanız gerekmektedir ancak paylaştığınız bu bilgiler 
hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.  

3. gencnesever.com’da bulunan çekilişlere 18-30 yaş aralığındaki kişiler (18 
yaşından gün almış ve 30 yaşını doldurmamış kişiler) katılım 
sağlayabilmektedir. 

4. İnternet sitesi gencnesever.com, teknik sorunlar nedeniyle sitede oluşabilecek 
kesintilerden dolayı kullanıcının yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.  

5. gencnesever.com, proje kapsamını değiştirmek, geliştirmek veya projeyi 
sonlandırmak amacıyla belirleyeceği bir tarihte siteyi ve hizmeti kullanıcının 
kullanımına kapatabilir veya site üzerinde sunulan hizmetlere son verebilir. 
Böyle bir durumda kullanıcı gencnesever.com'dan herhangi bir hak talep 
edemez. 

6. gencnesever.com, site üzerinde bulunan hizmetlerde, sitenin kullanımında veya 
sitenin arayüzünde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

7. Üye ve ziyaretçilerin site ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları öneri, istek soru ve 
şikâyet içeren tüm geri dönüşler, site performansını ölçmek amacıyla 
saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek dışında herhangi 
bir amaç için kullanılamaz ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz. 

8. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle 
giderilebilmesi için, gencnesever.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini 
tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde 
tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

9. gencnesever.com, kullanıcılara ve kullanıcıların www.gencnesever.com 
sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-
Cookie) kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar talep etmesi durumunda teknik 
iletişim dosyasının gelmemesini veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde 
ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. 
Bilgisayarınızın "Yardım" menüsünde, bu özelliği kısıtlamak veya tamamen 
etkisiz hale getirmek için ne yapmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Ancak, bu 
şekilde elde ettiğimiz bilgiler size vereceğimiz hizmetin daha çabuk ve kaliteli 
olmasında kullanılacağından, bu özelliği açık bırakmanızı öneririz. 

10. gencnesever.com koşulları, çekilişlere katılım şeklini veya katılım koşullarını 
değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda değişikliğin 
yapıldığı tarihten itibaren yeni koşullar tüm kullanıcılar açısından yeni koşullar 
uygulanır. 

11. Kullanıcı, gencnesever.com'a girişi gerçekleştirdiği andan itibaren, 
gencnesever.com'dan yararlandığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, 
koşullarda yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılır. 


