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Hizmet Koşulları – Türkiye             Bu Hizmet Koşulları  9 Haziran 2022 itibariyle geçerlidir. 

 

Lütfen bu şartları ve koşulları dikkatli bir şekilde okuyun. Ekleriyle birlikte aşağıdaki şartlar ve 
koşullar (“Koşullar”) Kullanıcı (aşağıda tanımlanan) olarak sizin Türkiye’de Beam (aşağıda 
tanımlanan) tarafından sağlanan App, Site ve Hizmetlere erişiminizi ve bunları kullanımınızı 
düzenlemektedir. App, Site ve/veya Hizmetlere eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda, bu 
Koşullara bağlı olmayı kabul ediyorsunuz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen App, Site 
veya Hizmetlere erişmeye ve/veya bunları kullanmaya son verin.  

Ayrıca, App için kaydolduğunuz ülkeden farklı bir ülkede (“Farklı Ülke”) App, Site ve/veya Hizmetin 
kullanımının, işbu Farklı Ülkede geçerli olan şartlara ve koşullara tabi olabileceğini (“Farklı Koşullar”) 
anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu Farklı Koşulları https://www.ridebeam.com adresinde bulabilirsiniz. 

App, Site, Ürünler ve/veya Hizmetlere sadece 18 yaşından büyükseniz erişebilir ve/veya 
bunları kullanabilirsiniz. 18 yaşından küçükseniz, App, Site, Ürünler veya Hizmetlere erişmeye 
ve/veya bunları kullanmaya son vermelisiniz. 

1. Tanımlar ve Yorumlama  
 
1.1 Aksi tanımlanmadığı müddetçe, işbu Koşullar Ek 1’de yer alan tanımlar ve hükümler ile 

yorumlandığı şekliyle geçerli olacaktır. 
 

2. App, Site ve Hizmetlere Erişim ve Bunları Kullanım 
 
2.1 Beam ve Kullanıcı, işbu Koşulların yegane taraflarıdır. 

 
2.2 Güvenlik Bilgileri: App’e, Sitenin şifre ile korunan ve/veya güvenli alanları ve Hizmetlere 

sizin tarafınızdan erişim, sadece güvenlik bilgilerinin kullanımıyla mümkündür. Bu 
Güvenlik Bilgileri: (i) bizim tarafımızdan belirlenerek size bildirilebilir; veya (ii) sizin 
tarafınızdan sağlanabilir ve sadece bizim takdir yetkimize bağlı olarak bizim tarafımızdan 
kabul edilebilir. Herhangi bir neden göstermeden veya önceden bildirimde bulunmadan, 
tamamen kendi takdir yetkimize bağlı olarak, Güvenlik Bilgilerini geçersiz kılabiliriz ve bu 
geçersiz kılma nedeniyle sizin tarafınızdan maruz kalınan veya sebep olunan herhangi 
bir zarar veya hasar için sorumlu değiliz. Zaman zaman sizden şifrenizi değiştirmeniz 
istenebilir ve bu durumda söz konusu talebe uygun davranmayı kabul etmektesiniz. 
Ayrıca Güvenlik Bilgilerinizi gizli tutmayı ve hesabınızın güvenliğinden sorumlu olmayı 
kabul etmekle birlikte Güvenlik Bilgilerinizin ifşa edilmesinden veya kullanılmasından (bu 
kullanıma izin verilmiş olsun veya olmasın) siz sorumlu olmaktasınız. Güvenlik 
Bilgilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğini öğrenirseniz veya bundan şüphelenmenizi 
gerektiren bir durum ortaya çıkarsa ya da Güvenlik Bilgilerinizin izinsiz olarak kullanımı 
söz konusu olursa derhal bize haber vermelisiniz.  
 

2.3 Görünen kullanım/erişim: Aşağıdakileri anlıyor ve kabul ediyorsunuz: 
 

(a) Her türlü: (i) App, Site ve/veya Hizmetlere erişim veya bunları kullanım veya görünen 
erişim veya kullanım; ve/veya (ii) sizin Güvenlik Bilgilerinizle ilgili bilgiler, veriler, 
talimatlar veya iletişimler, bunlara sizin tarafınızdan izin verilmiş olsun veya olmasın: 
(A) App, Site ve/veya Hizmetlere sizin tarafınızdan yapılmış bir erişim veya bunları 
kullanım; ve/veya (B) sizin tarafınızdan geçerli bir şekilde aktarılan ve düzenlenen 
bilgiler, veriler, talimatlar veya iletişimler olarak kabul edilecektir. 
 

(b) Ayrıca (i) App, Site ve/veya Hizmetlere erişim veya kullanım veya görünen erişim 
veya kullanımdan; ve/veya (ii) sizin Güvenlik Bilgilerinizle ilgili bilgiler, veriler, 
talimatlar veya iletişimlerden, bunlara sizin tarafınızdan izin verilmiş olsun veya 
olmasın sorumlusunuz. Dolayısıyla, bunlar sizin tarafınızdan gerçekleştirilmiş, 
aktarılmış veya düzenlenmiş gibi, bizim (ve hizmet sunucularımızın) bu 
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erişim/kullanım ve bilgiler/talimatlara göre hareket etme, güvenme ve/veya onlar için 
sadece sizi sorumlu tutma hakkına sahip olduğumuzu (ancak böyle bir 
yükümlülüğümüzün olmadığını) kabul etmektesiniz. 

 
3. App, Site ve Hizmetler 

 
3.1 Genel Kullanım Koşulları: App, Site ve/veya Hizmetlere (Ana Esaslar dahil) erişim 

ve/veya bunları kullanımla ilgili tüm ana esaslara, bildirimlere, işletme kurallarına ve 
politikalarına ve talimatlarına ve aynı zamanda bunlarda zaman zaman bizim 
tarafımızdan yapılan değişikliklere uygun davranmayı kabul etmektesiniz. Bu ana 
esasları, bildirimleri, işletme kurallarını ve politikalarını ve talimatlarını herhangi bir 
zamanda revize etme hakkını saklı tutuyoruz ve bunların App ve/veya Site üzerinde 
yayınlanmasından sonra, bu değişiklikler hakkında bilgi sahibi olduğunuzu ve kabul 
ettiğinizi varsayıyoruz.  
 

3.2 App, Site ve Hizmetlerin Kullanılması: Madde 3.1’in genel hükümlerine halel 
gelmeksizin, aşağıdakileri onaylamakta ve kabul etmektesiniz: 

 
(a) Bu Koşulları okudunuz, anladınız ve onlara uygun davranmayı kabul ediyorsunuz; 

 
(b) App, Ana Esaslar ve Madde 3.2(k) kapsamında yer verilen diğer zorunluluklara tabi 

olarak, en azından 18 yaşındasınız; 
 

(c) Taşıtların mülkiyeti her zaman bize ait olarak kalacak ve Taşıtı herhangi bir zamanda 
zilyetliğini tekrar elde etmek ve nakletme hakkına sahip olacağız; 

 
(d) Her zaman için: (i) sizin tarafınızdan herhangi bir nedenle kiralanan Taşıtın sadece 

kullanıcısınız ve bu Taşıtı üçüncü bir tarafa kiralayamaz, lisansını veremez veya 
sunamazsınız; (ii) Taşıtı siz kullanmalısınız ve Taşıtı diğer kullanıcılarla birlikte 
sürmemelisiniz; ve (iii) Taşıtı sadece şahsi taşıma amaçlı olarak ve bu Koşullara ve 
ayrıca bizim tarafımızdan zaman zaman düzenlenen Ana Esaslara ve bildirimlere, 
işletme kurallarına ve politikalarına ve talimatlarına uygun olarak kullanmalısınız; 

 
(e) Hiçbir zaman: (i) Taşıt üzerine takyidat koymamalı; (ii) Taşıtı kurcalamamalı veya 

üzerinde değişiklik yapmamalı; ve/veya (iii) Taşıt üzerinde yer alan, iliştirilen veya 
kullanılan bildirimleri, işaretleri, numaraları, etiketleri, logoları veya diğer kimlik 
işaretlerini değiştirmemeli, kaldırmamalı, silmemeli veya kurcalamamalısınız (ve bu 
gibi işlemlerin başka bir kişi tarafından yapılmasına izin vermemelisiniz); 

 
(f) Madde 3.2(e)’de belirtilen değişiklikler/kusurlar fark edilirse, bu 

değişiklikleri/kusurları derhal Beam’e bildirmeli ve Taşıtı kullanmaya son 
vermelisiniz; 

 
(g) Sizin zilyetliğinizde bulunurken Taşıtı korumalı ve Taşıta iyi bakmalısınız (ve bu 

konuda yeterli güvenlik düzenlemelerini yapmalısınız); 
 

(h) Taşıtın nasıl çalıştığı hakkında bilgi sahisiniz ve Taşıtın hava koşulları dikkate 
alınarak ve uygun koruyucu ekipmanların kullanımıyla güvenli bir şekilde 
çalıştırılmasından siz sorumlusunuz; 

 
(i) Hizmetlerle bağlantılı olarak App ve/veya Siteye sunduğunuz her türlü bilgi ve verinin 

doğru olmasını sağlamalısınız ve bu bilgiler ve veriler için tüm sorumluluğu kabul 
ediyorsunuz; 
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(j) Hizmetlere sadece yasal amaçlar doğrultusunda ve her zaman için hukuka uygun 
şekilde erişmeyi ve/veya kullanmayı ve Hizmetlerle ilgili her türlü faaliyeti iyi niyetle 
gerçekleştirmeyi kabul ediyorsunuz; 

 
(k) Sizin Hizmeti kullandığınız sırada, Hizmetin kullanıldığı Türkiye’de geçerli olan tüm 

karayolu yasalarına, kurallarına ve yönetmeliklerine (14 Nisan 2021 tarihli Elektrikli 
Skuter Yönetmeliği dahil fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) uygun 
davranmalısınız; 

 
(l) Diğer yürüme yollarına veya yol kullanıcılarına dikkat ederek, Taşıtı güvenli ve 

tedbirli bir şekilde çalıştırmalısınız; 
 

(m) Kanun kapsamında gerekli olduğu takdirde, ilgili standartlara uygun bir kask takmalı 
ve bu kaskı üreticinin talimatlarına göre kullanmalısınız; 

 
(n) Uygun ayakkabı, dizlik, reflektörlü yelek ve diğer koruyucu ekipmanları kullanmak 

dahil, tüm ilave önlemleri ve güvenlik ve sürücüler tarafından fark edilebilmek için 
yeterli görünüş önlemlerini almış olmalısınız; ve 

 
(o) Taşıtları sadece Beam’in erişebileceği yerlere park etmelisiniz. 

 
3.3 Kısıtlanmış hareketler: Aşağıdakileri yapmamayı kabul ediyorsunuz: 

 
(a) Madde 6 (Grup Sürüşleri) uyarınca gerekli olmadıkça, kiraladığınız Taşıtın başka bir 

kişi tarafından kullanılmasına izin vermek; 
 

(b) Herhangi bir kişiyi veya kuruluşu taklit etmek ya da herhangi bir kişi veya kuruluş 
hakkında yanlış beyanda bulunmak ve ilişkinizi farklı göstermek; 

 
(c) Hizmetleri yasadışı amaçlar için kullanmak; 

 
(d) App veya Siteyle bağlantılı diğer bilgisayar sistemlerine veya şebekelere yetkisiz 

erişim girişiminde bulunmak veya bunlara müdahale etmek ya da bozmak; 
 

(e) App veya Site vasıtasıyla, Yasaklanmış Malzemelerden bahsetmek, tanıtmak veya 
aktarmak; 

 
(f) Başka bir Kullanıcının Hizmetleri kullanmasına veya bunlardan faydalanmasına 

müdahale etmek; 
 

(g) App’nin veya Sitenin verilerini bozabilecek veya başka bir Kullanıcının bilgisayarının 
veya mobil cihazının çalıştırılmasına zarar verebilecek veya müdahale edebilecek 
virüsleri, zararlı bileşenleri, zararlı kodu veya tehlikeli bileşenleri içeren veya 
içerdiğinden şüphe duyduğunuz bir yazılımı veya malzemeyi kullanmak veya 
yüklemek; 

 
(h) Hizmetleri, bağlanan bilgisayar şebekelerinin kabul edilen kullanım politikalarına ve 

geçerli Internet standartlarına ve yürürlükteki kanunlara aykırı olarak kullanmak veya 
işbu kanunlar kapsamında izin verilen hizmetler haricindeki hizmetleri görüntülemek, 
dinlemek, indirmek, basmak veya kullanmak; 

 
(i) Hizmeti, 14 Nisan 2021 tarihli Elektrikli Skuter Yönetmeliği dahil fakat bununla sınırlı 

olmamak kaydıyla, Hizmetin kullanıldığı Türkiye’de yürürlükte olan trafik 
kanunlarına, kurallarına ve yönetmeliklerine aykırı olarak kullanmak; 

 
(j) Hizmeti, Taşıta zarar verebilecek bir arazide veya koşullar altında kullanmak; 
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(k) Taşıtı, size veya başka kişilere zarar verebilecek şekilde kullanmak ve herhangi bir 

şekilde yolcu taşımak; 
 

(l) Taşıtı, güvenli bir şekilde kullanma kabiliyetinizi etkileyecek şekilde, ilaç, alkol, 
uyuşturucu veya diğer maddelerin etkisi altındayken kullanmak; 

 
(m) Ağırlık ve hız dahil, Taşıtla ilgili güvenlik limitlerinin ötesine geçmek; 

 
(n) Taşıtın herhangi bir parçasını kurcalamak, sökmek veya kurcalamaya ya da 

sökmeye kalkışmak; 
 

(o) Taşıtı Türkiye dışına çıkarmak veya Taşıtın Türkiye dışına çıkarılmasına izin vermek 
/ yardımcı olmak. 

 
3.4 App, Site ve Hizmetlerin Ulaşılabilirliği: Zaman zaman herhangi bir neden 

belirtmeksizin veya önceden bildirimde bulunmaksızın, App, Site ve/veya Hizmetleri 
güncelleyebiliriz, değiştirebiliriz, askıya alabiliriz veya hizmeti sunmaya son verebiliriz 
veya kısmen ya da tamamen kaldırabiliriz. Ayrıca bu güncelleme, değişiklik, askıya alma 
veya kaldırma, sizin App, Site ve/veya Hizmetlerin herhangi bir kısmına erişiminize 
ve/veya kullanmanıza engel olduğu durumlarda sorumluluğumuz bulunmamaktadır.   
 

3.5 Yükümlülüğümüz olmamakla birlikte Beam olarak bilgileri izleme veya kullanımını 
ya da içeriğini kontrol etme, bu bilgilerle ilgili hareketleri raporlama veya talep 
etme hakkımız: Yükümlü olmasak da aşağıdakileri yapma konusundaki hakkımızı 
saklıdır:  

 
(a) App, Site üzerindeki ve/veya Hizmetlerin kullanımı yoluyla ortaya çıkan her türlü 

faaliyetin, içeriğin veya malzemenin takip edilmesi, izlenmesi veya diğer şekilde 
kontrol edilmesi. Tamamen kendi mutlak takdir yetkimize bağlı olarak, burada yer 
verilen şart ve koşulların ihlalini soruşturabiliriz ve sonrasında uygun gördüğümüz 
eylemleri gerçekleştirebiliriz; 
 

(b) Herhangi bir Kullanıcının App, Site ve/veya Hizmetlere erişiminin engellenmesi veya 
kısıtlanması; 

 
(c) Yürürlükteki kanunların veya yönetmeliklerin ihlalini teşkil edebilecek herhangi bir 

faaliyetten şüphe duyulduğunda, bunun ilgili makamlara rapor edilmesi ve bu konuda 
işbu makamlarla işbirliği yapılması; ve/veya 

 
(d) Herhangi bir zamanda App, Site ve/veya Hizmetlere erişiminiz ve/veya 

kullanmanızla bağlantılı olarak sizden bilgi ve veri talep edilmesi ve bu bilgi ve/veya 
verileri vermeyi reddederseniz ya da hatalı, yanıltıcı veya sahte bilgiler ve/veya 
veriler verirseniz ve verdiğiniz şüphelenmemiz için yeterli neden mevcut olursa, 
Madde 3.5(d) kapsamındaki hakkımızın kullanılması. 

 
3.6 Ek koşullar: Bu Koşullara ilave olarak, App, Site ve Hizmetlerin belirli yönlerinin 

kullanılması ya da bizim tarafımızdan veya belirlenmiş taşeronlarımız veya İştiraklerimiz 
tarafından sunulan App, Site ve Hizmetlerin daha kapsamlı veya güncellenmiş 
versiyonunun kullanılması, ek şartlara ve koşullara tabi olabilir ve bunlar (geçerli 
olabilecek Farklı Koşullarla birlikte) tam olarak geçerli olacaktır. 
 

4. Ücretler ve Ödeme 
 
4.1 Ücretler: 
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(a) Bize, App ve/veya Sitede belirtilen veya App ve/veya Sitede yer verilen talimatlara 
göre belirtilen ücreti ödemek zorundasınız. Belirtilen tüm fiyatlar, aksi belirtilmediği 
müddetçe vergiye tabidir. Herhangi bir neden belirtmeksizin veya önceden bildirimde 
bulunmaksızın, Hizmetlerin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. 
 

(b) Ayrıca aşağıdaki durumlarda sizden aşağıda belirtilen ücretler istenebilecektir: 
 

(i) Sürüşünüzün sonunda size sağlanmış olan kaskı iade etmezseniz, kask 
yenileme ücreti. 

(ii) Taşıtı, App’de park alanı veya sürüş alanı olmadığı belirtilen bir yerde 
bırakırsanız veya sürüşünüzün sonunda Taşıtı izin verilen hizmet bölgesinin 
dışında bırakırsanız, izinsiz park ücreti. 
 

4.2 Promosyonlar: App ve/veya Site yoluyla promosyonlar düzenleyebiliriz (hep birlikte 
“Promosyonlar”). App ve/veya Site aracılığıyla katıldığınız her Promosyonun kendine 
özgü kurallarını dikkatle incelemelisiniz çünkü bunlar ek şartlar ve koşullar ve 
Promosyona katılımınızla ilgili diğer önemli bilgileri içerebilirler. Bu özel kurallar 
kapsamındaki şartlar ve koşullar ile, işbu Koşullar arasında bir çelişki doğması 
durumunda, bu özel kurallar kapsamındaki şartlar ve koşullar geçerli olacaktır. 
 

4.3 Para İadeleri: 
 

(a) App vasıtasıyla ya da support@ridebeam.com adresine e-mail göndererek, para 
iadesi talebinde bulunabilirsiniz. Kullanıcılara yapılacak iadeler her bir durumun 
özelinde  ayrı ayrı işleme konulur ve Hizmetlerin kullanılmasına olanak veren App’in 
hesabına yatırılacak para şeklinde iade yapılabilir. Sorumlu olabileceğimiz donanım 
ve yazılım arızaları söz konusu olduğunda, iade yapılmasını onaylıyoruz. Ayrıca 
Kullanıcının telefonunun şarjı bittiğinde ve bir gezintiyi uygun şekilde tamamlaması 
olanaklı olmadığında ya da beklenmedik bir şekilde hücre alımını kaybettiğinizde 
iadelere onay veriyoruz. İade edilecek bedeli belirleyebilmek için, sürüşünüzü 
nerede ve ne zaman sonlandırdığınız gibi ek bilgileri sizden talep edebiliriz.  
 

(b) Aşağıdaki durumlarda, satın alınmış Kredilerin veya Aboneliğin kullanılmamış 
kısımları için, orantılı olarak para iadesi alma hakkına sahip olabilirsiniz: 

 
(i) Yürürlükteki tüketicinin korunması kanunları kapsamında para iadesine hak 

kazandığınızda; veya 
(ii) Satın almanızın ardından bizim tarafımızdan sunulan Hizmetlerin, Kredilerin 

veya Aboneliğin kullanımındaki bir değişikliğin veya sınırlamanın, bizim 
makul fikrimize göre sizin üzerinizde önemli zararlı etki yapması; veya 

(iii) Hizmetleri askıya almamız veya son vermemiz nedeniyle, Hizmeti 
kullanamadığınızda (belirli mücbir sebep durumları hariç). 
 

5. Fikri Mülkiyet 
 
5.1 Mülkiyet:Metin, yazılım, kod, yazılar, web sayfaları, müzik, ses, fotoğraflar, video, 

grafikler, grafiksel kullanıcı ara-yüzü, formlar, diyagramlar veya App, Site veya 
Hizmetlerde yer alan diğer malzemeler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (hep 
birlikte “Malzemeler”), içerikten kaynaklanan tüm Fikri Mülkiyet Hakları bize aittir ve bize 
lisanslanmıştır ve bizim tarafımızdan, lisans verenlerimiz ve hizmet sunucularımız 
tarafından kontrol edilmektedir. Fikri Mülkiyet Haklarımızı, kanunda izin verildiği en geniş 
kapsamda uygulama hakkımızı saklı tutuyoruz.  
 

5.2 Kısıtlanmış Kullanım: Malzemelerin hiçbir kısmı veya kısımları, bizim veya ilgili telif 
hakkı sahiplerinin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde tersine 
mühendislik çalışması yapılamaz, geri derlenemez, ayrılamaz, değiştirilemez, 
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dağıtılamaz, tekrar yayınlanamaz, sergilenemez, yayınlanamaz, köprü kurulamaz, 
görüntüsü alınamaz, çerçevelenemez, devredilemez veya herhangi bir şekilde ve 
yöntemle aktarılamaz veya bir bilgi geri kazanma sisteminde depolanamaz veya 
herhangi bir sunucu, sistem veya ekipman üzerinde kurulamaz. Madde 5.3 hükümlerine 
tabi olarak, Malzemeleri değiştirmemeniz şartıyla ve bizim tarafımızdan veya ilgili telif 
hakkı sahipleri tarafından Malzemelerden kaynaklanan tüm telif haklarına ve diğer 
mülkiyet bildirimlerine sahip olunması kaydıyla, sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlar 
doğrultusunda Malzemeleri indirmeniz, basmanız veya kullanmanız için size izin 
verilebilir.  

 
5.3 Ticari Markalar: Ticari Markalar, bizim veya Üçüncü Tarafların tescilli olan veya olmayan 

ticari markalarıdır. App, Site veya bu Koşullarda yer verilen hiçbir hüküm, zımni olarak, 
itiraz hakkının düşmesi yoluyla veya başka bir şekilde, Hizmetlerle ilgili olarak sergilenen 
Ticari Markaları, bizim ya da diğer ticari marka sahibinin yazılı onayı olmadan kullanma 
konusunda (meta eklentisi olarak veya başka bir web sitesine “hot” bağlantısı kurularak 
yapılan kullanımlar dahil) size herhangi bir lisans veya hak verme anlamına 
gelmemektedir. 

 
5.4 İbra ve Haklardan Feragat: Size Hizmetleri sunmamız karşılığında ve bizden başkaca 

bir karşılık almaksızın, aşağıdakileri kabul etmektesiniz: 
 

(a) Taşıtlar kamuya açık alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır (bizim tarafımızdan 
organize edilen promosyonlar sırasında veya faaliyet gösterdiğimiz yerlerde 
gerçekleşen kullanımlar dahil) ve Hizmetleri kullanımınızı herhangi bir ortamda ve 
şimdi bilinen başka bir yoldan fotoğraflayabiliriz, videoya alabiliriz veya diğer şekilde 
kaydedebiliriz; ve 
 

(b) Yürürlükteki kanunlar kapsamında izin verilen kapsamda, alanda, malzemede veya 
sürede, ilgili kanunlardan kaynaklanan fikri mülkiyet haklarınıza tabi olan 
görüntünüzü, sesinizi ve/veya tasvirinizi herhangi bir fotoğraf, video kaydı ve/veya 
diğer kayıtlarda kullanmak için sizden yazılı izin isteyebiliriz. Bunlar: 

 
(i) Madde 5.4(a)’da söz edilenler olabilir; veya 

 
(ii) Sizin aşağıda belirtilenlere koyduğunuz, yüklediğiniz, sağladığınız veya 

diğer şekilde erişilir kıldığınız fotoğraf vb. olabilir: 
 

(A) App, Site veya bizim sosyal medya kanallarımızdan herhangi biri; veya 
 

(B) Aşağıdaki özelliklere sahip her türlü uygulama veya web sitesinde bizim 
sosyal medya işleyicilerimiz veya diğer belirleyicilerimiz; örneğin #beam, 
#ridebeam veya bunların türevleri; veya (II) kanunda yasaklanmadığı 
kadarıyla, sizin tarafınızdan Hizmetlerin kullanımıyla ilgili olarak yapılan 
paylaşımlar. 

 
6. Grup Sürüşleri 

 
6.1 Sitemiz veya App’deki hesabın sahibi olarak (“Hesap Sahibi”), App’ımızı kullanarak 

Hizmetlerimiz üzerinden bir grup sürüşü (bir “Grup Sürüşü”) başlattığınız takdirde; 
 
(a) Madde 6.2 kapsamında yapılan tayini kabul ediyorsunuz ve Grup Sürüşünde 

Hizmetleri kullanmaları amacıyla, Grup Sürüşüne katılan her sürücü (her biri bir 
“Grup Sürücüsü”) bakımından, bu Koşulların ve bizim Gizlilik Bildirimimizin kabul 
edilmesinde, bu sürücülerin vekili olarak hareket ettiğinizi anlıyor ve kabul 
ediyorsunuz; 
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(b) Bir Grup Sürüşü başlatma sürecinde, her bir Grup Sürücüsünün App vasıtasıyla 
talep edildiği şekilde kendi doğru adını ve diğer bilgilerini gireceğini ve bu Sürücülerin 
bu Koşullara uygun davranmayı kabullendiğini ve Gizlilik Bildirimimiz hakkında bilgi 
aldığını taahhüt ve tasdik ediyorsunuz; 

 
(c) Grup Sürüşünden kaynaklanan veya onunla bağlantılı her türlü zarar, hasar veya 

hak taleplerinden (ister sizin tarafınızdan, ister bir Grup Sürücüsü tarafından 
meydana gelsin) sorumlu olmayı kabul ediyorsunuz; 

 
(d) Hizmetlerin sizin tarafınızdan ve Grup Sürüşüne katılan her bir Grup Sürücüsü 

tarafından kullanılması karşılığında gereken tüm masrafları, ücretleri ve benzeri 
giderleri ödemeyi ve bu tutarların ödeme yapmanız için sizin hesabınıza borç olarak  
kaydedileceğini kabul ediyorsunuz; 

 
(e) Grup Sürüşündeki tüm sürücülerin (siz ve her bir Grup Sürücüsü dahil) en azından 

18 yaşında olduğunu taahhüt ve tasdik ediyorsunuz; ve 
 

(f) Aşağıdakileri de taahhüt ve tasdik ediyorsunuz: 
 

(i) Bir Grup Sürücüsü olarak ismi belirlenmemiş ve bu Koşulları bizim App’ımız 
aracılığıyla kabul etmemiş hiçbir sürücü, Grup Sürüşünde bir Cihazı 
sürmeyecektir; ve 

(ii) Grup Sürüşü devam ettiği müddetçe, hiçbir skuter için birden fazla sürücü 
olmayacaktır. 
 

6.2 Eğer bir Hesap Sahibi tarafından başlatılan bir Grup Sürüşüne katılan Grup Sürücüsü 
olarak Hizmetlere eriştiğiniz takdirde; 
 
(a) Hesap Sahibini, sizin adınıza ve namınıza bu Koşulları kabul etmesi ve bizim Gizlilik 

Bildirimimizi okuması için gayrikabilirücu olarak vekiliniz tayin ediyorsunuz ve ayrıca, 
 
bir Grup Sürüşünde Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak; 
 

(b) Madde 6.2(a) kapsamında yapılan tayini geçersiz kılmaksızın, App’ımız vasıtasıyla 
sunduğunuz açık onayınızın, işbu Hizmet Koşullarını kabul ettiğiniz ve Gizlilik 
Bildirimimiz hakkında bilgilendirildiğiniz anlamına geleceğini teyit ve ikrar 
ediyorsunuz; ve 
 

(c) Grup Sürüşünde Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan her türlü zarar, hasar veya 
hak talepleri için sorumlu tutulmayı kabul ediyorsunuz. 

 
7. Abonelik 

 
7.1 Sitede ve App vasıtasıyla sunulan aboneliği ve/veya geçiş kartlarını satın alabilirsiniz 

(her biri “Abonelik”). 
 

7.2 Aboneliklerle ilgili fiyat, haklar, kısıtlamalar ve diğer geçerli şart ve koşullar, App veya 
Sitede belirtildiği şekildedir. 

 
7.3 Aksi belirtilmediği müddetçe, Abonelikler başka promosyonlar veya tekliflerle birlikte 

kullanılamaz ve Abonelikler için ödeme Beam Credits vasıtasıyla yapılamaz. 
 
7.4 Abonelik sona erme tarihinde otomatik olarak yenileniyorsa, bu tercihinizi önceden 

değiştirmediğiniz müddetçe, yenilenen Abonelik fiyatının tam tutarı sizden otomatik 
olarak kesilecektir. Söz konusu Abonelik için belirtilen minimum bir süre söz konusu 



8 
 

olmadıkça, Aboneliği otomatik olarak yeniletme tercihinizi herhangi bir zamanda 
değiştirebilirsiniz. 

 
7.5 Bir abonelik, tamamen bizim takdir yetkimize bağlı olarak herhangi bir zamanda 

sonlandırılabilir veya iptal edilebilir. Bu durumda, abonelikten bir sonraki fatura tarihine 
kadar faydalanma hakkına sahip olacaksınız.  

 
8. Krediler 

 
8.1 Sitede veya bizim App’ımız vasıtasıyla sunulan Hizmeti kullanmak üzere krediler satın 

alabilirsiniz (“Kredi”). 
 

8.2 Kredilerle ilgili fiyat, haklar, kısıtlamalar ve diğer geçerli şart ve koşullar, App veya Sitede 
belirtildiği gibidir.  

 
8.3 Aksi belirtilmediği müddetçe: 
 

(a) Krediler, başka bir promosyon veya teklifle birlikte kullanılamaz ve sadece satın 
alındıkları ülkede kullanılabilirler. 
 

(b) Tüketici Haklarınıza tabi olarak, kullanılmayan Krediler, size bu Kredilerle ilgili olarak 
bildirilen sona erme süresinde sona erecektir veya bu türden bir süre belirtilmemişse, 
Krediler satın alındıktan üç yıl sonra sona erecektir. 

 
9. Kaybedilen, çalınan, alıkonulan veya hatalı şekilde park edilen Taşıtlar  

 
9.1 Eğer makul fikrimize göre, elinizde bulunan veya sizin tarafınızdan kiralanmış bir Taşıtın 

hatalı bir şekilde park edildiğini, zarar gördüğünü (normal aşınma ve yıpranma hariç), 
kaybedildiğini, çalındığını veya diğer şekilde alıkonulduğunu tespit edersek, kanunlar 
kapsamında sahip olduğumuz tüm hakları kullanma yetkisini saklı tutuyoruz; bu 
kapsamda bizim tarafımızdan yapılacak işlemlere sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler 
dahil olacaktır: 
 
(a) Hasar gören Taşıtın onarım masrafı için sizi sorumlu tutmak ve dosyadaki ödeme 

yönteminizle bu tutarı talep etmek; 
 

(b) Aşağıdakiler için sizi sorumlu tutmak ve dosyadaki ödeme yönteminizle bu tutarı 
talep etmek: (i) Taşıtın tam yenilenme maliyeti, (ii) ödenmemiş kullanım ücretleri, (iii) 
Taşıtı geri kazanma girişimlerimizde bizim tarafımızdan ödenen ücretler ve giderler, 
(iv) faiz, ve (v) hatalı şekilde park edilen, kaybedilen, çalınan veya diğer şekilde 
alıkonulan Taşıtla ilgili diğer ücretler ve giderler; 

 
(c) Sizin aleyhinize polis tarafından tutanak düzenlenmesini sağlamak; ve/veya 

 
(d) Sizin aleyhinize yasal süreçleri ve takipleri başlatmak. 

 
9.2 Sizin zilyetliğinizde iken veya Taşıtı kiralamanız sonucunda, bir Taşıtın hatalı park 

edildiği, hasar gördüğü, kaybedildiği, çalındığı veya diğer şekilde alıkonulduğu tespit 
edilirse, Hizmete erişiminizi askıya alma veya sonlandırma hakkımız saklıdır. Bu işlem, 
makul olarak ilgili hesapla bağlantılı olduğundan şüphelendiğimiz tüm hesaplar için 
geçerli olacaktır. 
 

10. Sorumluluk ve yükümlülüklerimizin sınırlandırılması 
 
10.1 Temsil veya garantinin olmaması: App, Site, Hizmetler ve Malzemeler, “oldukları 

gibi” veya “mevcut oldukları haliyle” sunulmaktadır. App ve/veya Site ve/veya 
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Hizmetlerde yer alan tüm veriler ve/veya bilgiler, sadece bilgilendirme amacıyla 
verilmiştir. App, Site, Hizmetler ve Malzemelerle bağlantılı olarak, açık, zımni veya 
zorunlu temelde, Üçüncü Taraf haklarının ihlal edilmediği, mülkiyet hakkı, ticarete 
uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk yönünden herhangi bir beyanda bulunulmamış 
ve herhangi bir garanti verilmemiştir. Yukarıdakileri genelliğine halel getirmeksizin, 
aşağıdakileri garanti etmiyoruz: 
 
(a) App, Site, Hizmetler veya Malzemelerde yer alan tüm verilerin ve/veya bilgilerin 

doğruluğu, zamanında olması, yeterliliği, ticari değeri veya tamlığı; 
 

(b) App, Site, Hizmetler veya Malzemelerden herhangi birinin kesintisiz, güvenli ve 
hatasız ya da eksiksiz sunulacağı ve tespit edilen kusurların düzeltileceği; 

 
(c) App, Site, Hizmetler veya Malzemelerin, bilgisayar virüslerinden veya diğer kötü 

niyetli, tahrip edici veya bozucu kod, araç, program veya makrolardan muaf olduğu; 
ve 

 
(d) App veya Site vasıtasıyla sizin tarafınızdan aktarılan veya size aktarılan bilgilerin 

güvenliği, 
 

İnternet üzerinden veya e-mail yoluyla yapılan aktarımlarda, internet trafiği yüzünden 
veya İnternet’in kamuya açık olmasından ötürü hatalı veri aktarımı yüzünden, veri 
ve bilgi aktarımı kesintiye uğrayabilir veya gecikebilir.      
 

10.2 Aracın riski size ait olmak üzere kullanımı: Taşıtı size çalışır durumda temin edilir 
ve Taşıtın ile kendinizin en iyi şekilde korunması için gereken tüm makul önlemleri alma 
yükümlülüğü size aittir. App, Site, Hizmetler, Taşıtlar ve/veya Malzemelerin 
kullanılmasından kaynaklanan ölüm, sakatlık veya kişisel yaralanma riskleri veya zarar, 
hasar ve para cezaları veya hak talepleriyle ilgili tüm riskler tamamen size ait olacaktır 
ve bunlar için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Beam Tarafları, dolaylı veya dolaysız 
olarak aşağıdakilerden kaynaklanan ve ne koşulda meydana gelirse gelsin (eylemin 
niteliği ne olursa olsun) ölüm, sakatlık veya bireysel yaralanma veya zarar, hasar ve para 
cezaları veya hak talepleri için (dolaylı, dolaysız, kazara, hususi, sonuç itibariyle ortaya 
çıkan veya cezai zararlar ve ekonomik kayıp veya mala/mülke zararla ilgili talepler, kar 
kaybı veya kullanım kaybı dahil) sorumlu tutulmayacaktır: 
 
(a) App, Site, Hizmetler, Taşıtlar ve/veya Malzemelere erişim, kullanım ve/veya 

kullanamama; 
 

(b) App ve/veya Site aracılığıyla sağlanan verilere veya bilgilere güvenilmesi. İlk önce 
bağımsız olarak içeriklerini doğrulamadan, bu türden verilere ve bilgilere dayanarak 
bir işlemde bulunmamalısınız; 

 
(c) Her türlü sistem, server veya bağlantı sorunu, hatası, ihmali, kesintisi, aktarımda 

gecikme, bilgisayar virüsü veya diğer kötü niyetli, tahrip edici veya bozucu kod, araç, 
program veya makrolar; ve 

 
(d) App ve/veya Siteye bağlantı sağlayan veya App ve/veya Siteden erişilen bir Üçüncü 

Taraf web sitesinin, hizmetinin, verilerinin, uygulamanın, yazılımımın, sunucularının 
veya kaynak kodunun kullanımı veya erişimi. 

 
10.3 Sorumluluğun Sınırı: Bu Koşulların diğer hükümlerine halel getirmeksizin ve 

kanunda izin verilen en geniş kapsamda, ister bir eylem veya olaydan veya aynı 
eylemden veya ihmalden kaynaklanan birbiriyle bağlantılı eylemler veya olaylar 
dizisinden kaynaklansın, veya sözleşme tahtında, ihmal veya haksız fiille bağlantılı veya 
diğer şekildeki, bu Koşullarla ilgili veya App, Site, Hizmetler, Taşıtlar ve/veya 
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Malzemelerle bağlantılı olarak yapılan her türlü hak talebi, davalar, talepler, yasal 
işlemler vb. kapsamındaki toplam sorumluluğumuz, kanunda izin verilmesi durumunda, 
bizim tercihimize göre, aşağıdakilerden biriyle sınırlı olacaktır: (i) ilgili Hizmetin 
yenilenme değeri; veya (ii) bu Hizmetle ilgili olarak, bizim tarafımızdan sizden alınan 
toplam tutar. 
 

11. Sigorta 
 
11.1 Güvenliğiniz ve esenliğiniz bizim için önemlidir. Ancak tarafımızca yaptırılmış olan 

sigortalar, bir kaza durumunda (veya Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak) maruz 
kalabileceğiniz her türlü yaralanma, zarar veya hasar karşısında sizi yeterli seviyede 
korumayabilir ve bu yüzden, kendi sigortanızı yaptırmayı düşünebilirsiniz. 
 

11.2 Hizmetlerin, bu Koşullar ihlal edilerek veya bir kamu kurumunun veya devletin 
kuralları ihlal edilerek kullanılmasının, (kanunda izin verildiği ölçüde) yaptırılmış olan tüm 
kaza veya mali sorumluluk sigortalarını geçersiz kılabileceğini ve bu durumda Hizmeti 
yasaklanmış şekilde kullanmanızdan kaynaklanan tüm zarar ve hasar için sorumlu 
tutulacağınızı kabul etmektesiniz. 

 
12. Tazminatlar 

 
12.1 Bu Koşullardaki hükümleri genel olarak sınırlandırmaksızın, (dolaylı ya da dolaysız 

olarak) aşağıdakilerden kaynaklanan veya aşağıdakilerle bağlantılı olarak Beam 
Taraflarının maruz kalabileceği veya Beam Tarafları aleyhine herhangi bir kişi tarafından 
başlatılan, yapılan, tehdit unsuru olan, ileri sürülen, iddia edilen her türlü zarar, hasar, 
para cezası veya hak talepleri karşısında, Beam Taraflarını tazmin edecek, savunacak 
ve zarar görmemelerini sağlayacaktır: (i) Taşıtın elde bulundurulması, kullanılması veya 
işletilmesiyle bağlantılı olarak Kullanıcının gerçekleştirdiği bir eylemden veya ihmalden 
kaynaklanan ölüm, bireysel yaralanma veya mala/mülke zarar ve hasar; (ii) Kullanıcının 
ihmali ve/veya tedbirsiz hareketi veya her türlü sahtekarlığı, kasıtlı kusuru veya kasıtlı 
eylemi; ve/veya her türlü kural, davranış kuralları ve/veya bir devlet, idari veya 
düzenleyici kurum veya makam tarafından düzenlenen kurallar dahil, Kullanıcının 
yürürlükteki kanunları ihlal etmesi veya bunlara uygun davranmaması veya davranmakta 
gecikmesi. 
 

13. Köprüler, uyarılar ve reklamlar 
 
13.1 Köprüler: Sizin kolaylığınız açısından, İnternet üzerinde Üçüncü Taraflarca sahip 

olunan veya işletilen diğer web sitelerine veya içeriğe köprüler sunabiliriz. Bu şekilde link 
verilen web siteleri ve içerikler bizim kontrolümüz altında değildir ve içerikte söz konusu 
olabilecek hatalar, ihmaller, gecikmeler, karalama, iftira, kötüleme, yanlışlık, açık 
seçiklik, pornografi, küfür veya diğer her türlü sakıncalı materyaller için veya bu şekilde 
bağlantı sağlanan web sitelerine erişmenin sonuçları için sorumluluğumuz yoktur. Bu 
diğer web sitelerine ve içeriklere sağlanan bu web sitelerinin veya içeriklerin 
onaylanması veya doğrulanması anlamına gelmeyecektir. Dolayısıyla bağlantı sağlanan 
bu web siteleri veya içeriğe erişiminizin ve kullanımınızın sadece sizin riskinizde 
olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 
 

13.2 Uyarılar: Zaman zaman Uyarılar alabilirsiniz. Her Uyarı e-mail yoluyla ya da App ya 
da tarayıcınızda birden gözüken ekran görüntüsü olarak size gönderilebilir. Ancak biz bu 
Uyarıların teslimini, zamanında olmasını veya doğruluğunu garanti etmemekteyiz. 
Herhangi bir neden göstermeksizin veya önceden bildirimde bulunmaksızın, bir Uyarıyı 
değiştirme ve Uyarılarda reklamı yapılan belirli içeriğe veya promosyona son verme 
hakkımız saklıdır. Ayrıca aşağıdakilerden kaynaklanan zararlar, hasarlar, para cezaları 
veya hak talepleri için, sizin karşınızda veya başka bir kişi karşısında sorumluluğumuz 
bulunmamaktadır: 
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(a) Bir Uyarının teslim edilmemesi, geç teslim edilmesi veya yanlış teslim edilmesi; 

 
(b) Bir Uyarının içeriğinin hatalı olması; veya 

 
(c) Yatırım ve iş amaçları dahil, sizin tarafınızdan herhangi bir amaçla bir Uyarının 

içeriğinin kullanılması veya içeriğe güvenilmesi 
 

13.3 Reklamlar: Kendimizin (veya İştiraklerimizin) ürünlerinin ve/veya hizmetlerinin 
reklamını yapmak için App ve/veya Sitede, manşetler, java uygulamaları ve/veya diğer 
malzemeleri kullanabiliriz. Şüpheye mahal vermemek adına, bu reklam veya diğer 
promosyon malzemeleri nedeniyle, size herhangi bir ödeme, ücret ve/veya komisyon 
ödemesi yapılmayacaktır. 
 

14. Tüketici Hakları 
 
14.1 Bu Koşullar kapsamında sizin için belirtilen tüm haklar, tüketici olarak, 6502 sayılı 

Türk Tüketici Kanunu dahil, geçerli tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında sahip 
olduğunuz haklara (“Tüketici Haklarınız”) ilave olacaktır. 
 

14.2 Tüketici Haklarınız, bu Koşullar nedeniyle hariç tutulmamış, kısıtlanmamış veya 
değiştirilmemiştir. Tüketici Haklarınız hakkında daha fazla bilgiyi, Tüketici Tahkim 
Kurulları gibi tüketici örgütleri ve kurumlarından ve Türk Ticaret Bakanlığına bağlı tüketici 
hakları kuruluşlarından elde edebilirsiniz. 

 
15. Gizlilik ve Kişisel Veriler 

 
15.1 Gizlilik Bildirimimiz, kişisel bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız, sakladığımız ve 

açıkladığımız hakkında bilgi vermektedir. 
 

15.2 Hizmetlerin sunulmasında istediğimiz kişisel bilgileri sizden elde edemezsek, size 
Taşıt kiralayamayız ve bize sunduğumuz kişisel bilgiler eksik veya hatalı olursa, 
Hizmetlerimizin kalitesinde sorunlar ortaya çıkabilir.  

 
15.3 App, Site ve/veya Hizmetlere erişim veya kullanımla bağlantılı olarak sizin 

tarafınızdan gönderilen veya sunulan ya da App, Site ve/veya Hizmetlere erişiminiz veya 
kullanmanız sonucunda elde edilen tüm bilgilerin ve/veya diğer detayların, Türk Gizlilik 
İlkeleri kapsamında aksi gerekli olmadıkça veya sizin tarafınızdan açıkça bildirilmedikçe 
gizli olmayacağını ve bunların, bizim tarafımızdan Gizlilik Bildirimimiz uyarınca 
kullanılabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 

 
16. Fesih 

 
16.1 Beam tarafından fesih: Sadece kendi ve mutlak takdir yetkimize bağlı olarak, size 

bildirimde bulunduktan sonra derhal geçerli olmak üzere, App, Site ve/veya Hizmetleri 
kullanımınıza son verebiliriz ve/veya Güvenlik Bilgilerinizi geçersiz kılabiliriz. Bu 
Koşulların ihlal edilmesi dahil, herhangi bir neden yüzünden veya burada yer verilen 
şartları ve koşulları ihlal ettiğinize veya uygun davranmadığınıza inanmak için elimizde 
yeterli neden bulunduğunda veya bizim fikrimize göre ya da bir düzenleyici kurumun 
fikrine göre, Hizmetleri sunmaya devam etmek artık uygun olmadığında, App, Site 
ve/veya Hizmetlere (veya bunların herhangi bir kısmına) erişimi yasaklayabiliriz.  
 

16.2 Sizin tarafınızdan fesih: Bize yedi (7) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunarak, 
hesabınızı sonlandırabilirsiniz. 

 



12 
 

16.3 Feshin Etkisi: herhangi bir nedenle hesabınızın sonlandırılması ve App, Site 
ve/veya Hizmetlerin kullanımına son verilmesi, bizim bu fesihten önce tahakkuk etmiş 
haklarımızı etkilemeyecektir ve fesihten sonra da geçerli olması öngörülen, bu Koşulların 
herhangi bir hükmü kapsamındaki yükümlülükleriniz geçerli olmaya devam edecektir. 

 
17. Bildirimler 

 
17.1 Beam tarafından gönderilen bildirimler: Size gönderilen tüm bildirimler ve diğer 

iletişimlerin: 
 
(a) Bizim tercihimize göre basılı veya elektronik ortamda gönderilirse, basıldığı veya 

yayınlandığı tarihte size gereği gibi teslim edilmiş olduğu kabul edilecektir; veya 
 

(b) Postayla gönderilir veya en son bilinen adrese bırakılırsa, bu postaya verme 
gününden sonraki günde veya adrese bırakma gününde, size gereği gibi teslim 
edilmiş olduğu kabul edilecektir.  
 

17.2 Sizin tarafınızdan gönderilen bildirimler: Bize sadece yazılı olarak belirlediğimiz 
adres veya e-mail adresi üzerinden bildirimde bulunabilirsiniz. Bu bildirimler, teslim 
aldığımız anda bize gereği gibi gönderilmiş sayılacaktır. Her ne kadar sizden gelecek 
bildirimlere mümkün olan en kısa süre içinde cevap vermeye çalışacak olsak da, 
bildirimlere her zaman gereken sürede cevap vereceğimizi garanti etmemekteyiz. 
 

17.3 Diğer yöntemler: Madde 17.1 ve 17.2 hükümlerine halel gelmeksizin, zaman zaman 
bildirimlerin gönderilmesinde diğer kabul edilebilir yöntemleri belirleyebiliriz (bu 
yöntemlere sınırlı olmamak kaydıyla e-mail veya diğer elektronik iletişim yöntemleri dahil 
olacaktır) ve bu bildirimlerin gönderilmesi gereken zamanı veya gönderilmesi gereken 
durumları değiştirebiliriz.  

 
18. Genel hükümler 

 
18.1 Uygulanacak Hukuk: App, Site ve/veya Hizmetlerin kullanımı ve işbu Koşullar, 

Hizmetlerin sunulduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanunlara tabi olacak ve 
bu kanunlara göre yorumlanacaktır.  Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin 
münhasır yargılama yetkisini kabul etmektesiniz.  
 

18.2 Yasal Değişiklikler: Aşağıdaki yöntemleri kullanarak, uygun gördüğümüz 
zamanlarda bu Koşulları ve/veya Farklı Koşulları değiştirme ve tadil etme hakkımızı saklı 
tutuyoruz: 

 
(a) Koşulları ve/veya Farklı Koşulları www.ridebeam.com üzerinde güncelleyerek ve 

güncellenmiş versiyonunu sunarak. Bu değişiklikler, güncellemeler ve tadilatlar, 
www.ridebeam.com adresinde güncellenmiş versiyonlarının yayınlanmasından beş 
(5) gün sonra geçerli olacaktır. 
 

(b) Koşullarda ve/veya Farklı Koşullarda yapılan değişikliği, tadilatı ve/veya 
güncellemeyi, App ve/veya Site üzerinde duyurarak veya bizim belirleyeceğimiz 
diğer bildirim yöntemini kullanarak (e-mail yoluyla yapılan bildirimler dahil); bu 
durumda söz konusu değişiklik vb. bizim belirleyeceğimiz tarihten itibaren geçerli 
olacaktır. 

 
Koşulları ve aynı zamanda Site, App ve/veya Hizmeti kullandığınız Farklı Ülkede 
geçerli olan Farklı Koşulları düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuz 
altındadır; söz konusu değişikliğin vb. yürürlüğe girdiği tarihten sonra, App, Site 
ve/veya Hizmeti kullanmaya devam etmeniz, bu değişikliği vb. incelemiş olun veya 
olmayın, değişikliğin sizin tarafınızdan kabul edildiği anlamına gelecektir. İşbu 
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Koşulları yukarıda belirtildiği şekilde değiştirme hakkımız, bu Koşullara taraf 
olmayan herhangi bir kişinin veya kuruluşun onayı olmadan tarafımızca kullanılabilir. 
 

18.3 Uyuşmazlıkların çözümü: Kullanıcı ve Beam, bu Koşullardan ve aynı zamanda 
Koşulların mevcudiyeti, geçerliliği veya feshinden kaynaklanan her türlü ihtilafı iyi niyetle 
ve dostane yöntemlerle çözümleyebilmek için ellerinden gelen çabayı gösterecektir. 
Ancak bu türden dostane bir çözüm bulunamazsa, söz konusu ihtilaf nihai olarak yetkili 
Türk mahkemeleri tarafından çözümlenecektir. 
 

18.4 Bağlayıcı ve belirleyici olma: App, Site ve Hizmetlerle bağlantılı olarak, bizim 
tarafımızdan veya hizmet sunanlarımız tarafından tutulan kayıtların (eğer varsa, 
Hizmetlerle ilgili telefon konuşmalarının kayıtları dahil), her türlü amaç doğrultusunda 
sizin için bağlayıcı ve belirleyici olacağını ve ayrıca bizimle sizin aranızda aktarılan her 
türlü bilginin ve/veya verinin nihai kanıtı sayılacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu 
kayıtların tümünün, kanıt sayılacağını ve bu kayıtların sadece elektronik formda olması 
veya bir bilgisayar sisteminin çıktısı olması nedeniyle, kayıtların kabul edilebilirliğine, 
güvenilirliğine, doğruluğuna veya gerçekliğine itiraz etmeyeceğinizi veya karşı 
çıkmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Ayrıca bu türden tüm itiraz haklarınızdan burada 
feragat ediyorsunuz. 

 
18.5 Alt yükleniciler ve bunların yetkilendirilmesi: App, Site ve/veya Hizmetlerle 

bağlantılı görevlerimizin ifasını başka bir kişiye verme veya bu amaçla taşeronları 
görevlendirme hakkımızı ve ayrıca uygun gördüğümüz koşullar altında, herhangi bir 
hizmet sunucuyu, taşeronu ve/veya vekili kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz. 

 
18.6 Devir: Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı, bizim ön yazılı onayımız olmadan devir 

ve temlik edemezsiniz ancak Beam, bu Koşullar kapsamındaki haklarını herhangi bir 
Üçüncü Tarafa devir ve temlik edebilir. 

 
18.7 Mücbir Sebep: Bu Koşullar (veya onların herhangi bir bölümü) kapsamındaki 

yükümlülüklerimizin ifa edilmemesinden veya ifasındaki bir kusurdan, kesintiden veya 
gecikmeden ya da App, Site ve/veya Hizmetlerin içeriklerindeki bir yanlışlıktan, 
güvenilmezlikten veya uygunsuzluktan, eğer bu durum kısmen veya tamamen ve dolaylı 
ya da dolaysız olarak, bizim makul kontrolümüz dışında gelişen bir olaydan veya 
kusurdan kaynaklanıyorsa sorumluluğumuz bulunmamaktadır. 

 
18.8 Bölünebilirlik: Bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz 

olması, Koşulların kalan hükümlerinin geçerliliğini veya uygulatılma olanağını ters yönde 
etkilemeyecektir. 

 
18.9 Feragat: Bu Koşulların sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda, işbu Koşulların 

uygulamaya konulmaması, yine işbu Koşullardan feragat edildiği anlamına 
gelmeyecektir ve bu durum, Koşulları daha sonra uygulamaya koyma hakkımızı 
etkilemeyecektir. Sizin bu Koşulları ihlal etmeniz durumunda, tüm haklarımızı ve hukuki 
çözüm yollarımızı kullanma hakkına sahip olacağız. 

 

 

Ek 1 

Tanımlar ve Yorumlama 

 

1. Tanımlar. İçerik aksini gerektirmedikçe, 
aşağıdaki terimler bu Koşullarda kendilerine 
aşağıda verilen anlamlara gelecektir: 

 
1.1 “İştirakler” bir kuruluşla ilgili olarak, dolaylı 

ya da dolaysız bu kuruluş tarafından kontrol 
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edilen, bu kuruluşu kontrol eden veya bu 
kuruluşla ortak kontrol altında olan herhangi 
bir kişi anlamına gelecek olup, burada 
‘kontrol’ sözcüğü, ilgili kuruluşun finansal 
politikalarını ve işletme politikalarını 
belirleme kapasitesi anlamındadır.  
 

1.2 “Uyarılar” bizim tarafımızdan sunulan belirli 
içerikler veya Promosyonlar hakkındaki uyarı 
metinleri anlamına gelecektir. 
 

1.3 “App” şu anda ‘Beam’ olarak veya bizim 
zaman zaman belirleyeceğimiz diğer isimle 
bilinen yazılım programı anlamına gelecektir. 
 

1.4 “Türk Gizlilik İlkeleri” 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu ve diğer 
bağlantılı tali mevzuat anlamına gelecektir. 
 

1.5 “Türk Tüketici Kanunu” 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
anlamına gelecektir. 
 

1.6 “Beam”, “biz”, “bizim” ve “bize”, Balmumcu 
Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, 
Yüksel Proje Blok No: 17 Beşiktaş/İstanbul, 
Türkiye adresinde mukim Beam Mobility 
Turkey Teknoloji Anonim Şirketi anlamına 
gelecektir. 
 

1.7 “Beam Tarafları” Beam ve onun İştirakleri ve 
onların ilgili görevlileri, yönetim kurulu 
üyeleri, çalışanları, vekilleri, bağımsız 
yüklenicileri, halefleri ve temlik alanları 
anlamına gelecektir. 
 

1.8 “Ana Esaslar” Bizim geliştirdiğimiz ve App 
ve/veya Sitede sunduğumuz, zaman zaman 
bizim tarafımızdan tadil edilmiş haliyle, 
Hizmetlerle ilgili politikaları, zorunlulukları, 
prosedürleri, talimatları veya ilkeleri anlatan 
kurallar seti anlamına gelecektir (özellikle 
Kullanıcıların Taşıtları nasıl kullanıp 
işleteceği ve bu konudaki politikalarımızın ve 
zorunluluklarımızın neler olduğu 
konusunda). 
 

1.9 “Fikri Mülkiyet Hakları” tüm telif hakları, 
patentler, kullanım yenilikleri, ticari markalar 
ve hizmet markaları, coğrafi işaretler, alan 
adları, yerleşim düzeni tasarımı hakları, 
tescilli tasarımlar, tasarım hakları, veri tabanı 
hakları, ticari unvanlar ve şirket isimleri, ticari 
sırları ve gizli bilgileri koruyan haklar, 
şerefiye ve itibarı koruyan haklar ve diğer 
tüm benzer veya tekabül eden haklar ve 

bunlarla ilgili olarak, tescil edilmiş olsun veya 
olmasın, şimdi mevcut veya gelecekte 
yapılan tüm başvurular ve ayrıca bu 
haklardan herhangi birinin geçmişte, şimdi 
veya gelecekteki ihlali, kötüye kullanımı veya 
yanlış kullanımı nedeniyle ortaya çıkan tüm 
menfaatler, imtiyazlar, dava etme hakları, 
tazminat veya diğer telafi yolunu elde etme 
hakları anlamına gelecektir. 
 

1.10 “Malzemeler” Madde 5.1’de 
atfedilen anlama gelecektir. 
 

1.11 “Şifre” App’e ve/veya Sitenin şifre ile 
korunan ve/veya güvenli alanlarına erişmek 
için, kullanıcı adıyla birlikte kullandığınız 
geçerli şifre  anlamına gelecektir. 
 

1.12 “Gizlilik Bildirimi” App ve/veya 
Sitede yer verilen gizlilik bildirimi anlamına 
gelecektir. 
 

1.13 “Promosyonlar” Madde 4.2’de 
atfedilen anlama gelecektir. 
 

1.14 “Yasaklanmış Malzeme” aşağıdaki 
özelliklere sahip her türlü bilgi, grafik, 
fotoğraflar, veriler ve/veya diğer malzemeler 
anlamına gelecektir: 
 

(a) Bilgisayar virüsü veya diğer istilacı ya da 
zarar veren kodu, programı veya makroyu 
içeren; 
 

(b) Üçüncü tarafların sahip olduğu Fikri Mülkiyet 
Haklarını ve diğer mülkiyet haklarını ihlal 
eden; 
 

(c) Kötüleyici, karalama niteliğinde veya tehdit 
eden; 
 

(d) Açık saçık, pornografik, ahlaksız, sahte, 
taklit, çalınmış, zararlı veya yürürlükteki 
kanun kapsamında yasadışı olan; 
 

(e) Sadece bizim fikrimize göre suçlayıcı 
ve/veya itiraz edilebilir olan. 
 

1.15 “Güvenlik Bilgileri” kullanıcı adı, 
şifre  ve Kullanıcıların App ve/veya Sitenin 
şifre ile korunan ve/veya güvenli alanlarına 
erişmesine izin vermek amacıyla bizim 
tarafımızdan düzenlenen veya öngörülen 
diğer özgün oturum açma kimlik bilgileri 
anlamına gelecektir. 
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1.16 “Hizmetler” bizim tarafımızdan App 
ve/veya Sitede sunulan, Taşıt Kiralama 
Hizmeti dahil, hizmetler, bilgiler ve 
fonksiyonlar anlamına gelecektir. 
 

1.17 “Site” bizim tarafımızdan veya 
zaman zaman belirleyeceğimiz 
İştiraklerimizden herhangi biri tarafından 
herhangi bir alan adı üzerinde işletilen web 
sitesi anlamına gelecek olup, şu anda 
www.ridebeam.com alan adına sahip veya 
bizim zaman zaman belirleyeceğimiz diğer 
alan adına sahip web sitesi ve eğer 
geçerliyse, bu alan adının alt alan 
adlarındaki web siteleri dahildir. 
 

1.18 “Üçüncü Taraf” bu Koşullara taraf 
olmayan bir tüzel kişilik, şirket veya kişiler 
anlamına gelecektir. 
 

1.19 “Ticari Markalar” App ve Sitede 
kullanılan veya gösterilen ticari markalar, 
hizmet markaları, ticari unvanlar ve logolar 
anlamına gelecektir. 
 

1.20 “Kullanıcı”, “siz” ve “sizin” Siteye 
erişimi olan ve/veya Hizmetleri kullanan 
herhangi bir taraf anlamına gelecek olup, bir 
gerçek kişi söz konusu olduğunda, 18 
yaşından büyük kişiler anlaşılacaktır. 
 

1.21 “Kullanıcı Adı” sizi belirleyen özgün 
oturum açma kimlik ismi veya kodu anlamına 
gelecektir. 
 

1.22 “Taşıtlar” bizim tarafımızdan zaman 
zaman sunulan kişisel taşıma araçları ve 
bunlara takılı olan ekipmanlar veya 
aksesuarlar anlamına gelecektir. 
 

1.23 “Taşıt Kiralama Hizmeti” App 
ve/veya Site üzerinden size Taşıtların 

kullanım olanağının sunulması anlamına 
gelecektir. 
 

2. Yorum 
 

2.1 İşbu Koşullarda: (i) “dahildir”, “dahil olmak 
üzere” veya “dahil olarak” sözcükleri 
kullanıldığında, bu sözcüklerden önce “sınırlı 
olmamak kaydıyla” ifadesinin geldiği kabul 
edilecektir; (ii) Maddelere, Paragraflara ve 
Eklere yapılan atıflar, (aksi belirtilmediği 
müddetçe) bu Koşullarda yer alan 
maddelere, paragraflara ve eklere yapılmış 
atıflar sayılacaktır; (iii) sadece tekil olarak 
ifade edilen sözcüklere, bağlam 
gerektiriyorsa, sözcüğün çoğul anlamına da 
dahil ve tersi de geçerli olacaktır ve kişilere 
yapılan atıflarda, ortaklıklar ve onların 
halefleri ve temlik alanları dahil, anonim 
ortaklıklar ve şirketler de anlaşılacaktır; (iv) 
aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, günlere 
yapılan atıflar, takvim günlerine yapılmış 
sayılacaktır ve “ay”, “aylık” gibi sözcüklere ve 
aylar sayısına yapılan atıflar, takvim aylarına 
yapılmış sayılacaktır; (v) madde, paragraf 
ve/veya eklerin başlıkları sadece anlama 
kolaylığı sağlaması açısından konulmuştur 
ve bu Koşulların yorumlamasını 
etkilemeyecektir; ve (vi) bir kanuna, yasaya, 
kararnameye, yönetmeliğe, kurala, direktife, 
mevzuata veya emre yapılan atıflar, aynı 
zamanda bunların değiştirilmiş veya 
yenilenmiş haline ve/veya bunlar 
kapsamında çıkarılan kararnameye, 
yönetmeliğe, kurala, direktife, mevzuata 
veya emre yapılmış sayılacaktır.   
 
2.2 Bu Koşulların metni ile Ekler arasında bir 
çelişki doğması durumunda, aksi 
belirtilmediği müddetçe, işbu Koşulların 
metni belirleyici ve geçerli olacaktır.

 


