
 
 

EK-4: MOBİL UYGULAMA HİZMET KOŞULLARI 

 

Hak Sahibi, Google Play Store ve App Store’da yer alan “Medline Sağlık” uygulamasını (Mobil Uygulama) akıllı cihazına 

indirip kullandığı durumda aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır. 

TANIMLAR: 

“Kullanıcı”, Mobil Uygulama’ da sunulan hizmetlerden bedelsiz olarak yararlanan Hak Sahibi kişidir. 

“Mobil Uygulama”, Kullanıcının Mobil Uygulama içindeki ambulans butonuna basması üzerine, kullanıcının bulunduğu 

coğrafi konum bilgisi ile birlikte acil yardım sinyalinin GPS ve GSM alt yapıları ile kullanılan cihazın konum servisleri 
vasıtasıyla Medline Alarm Merkezine ulaştırıldığı bir hizmettir. Medline Alarm Merkezi, kullanıcının uygulamayı cep 

telefonuna indirdiği esnada kayıt olurken sisteme ilettiği telefon numarasını (uygulamanın yüklü olduğu sinyalin geldiği 
telefonun numarası olarak kabul edilir) arayarak Tıbbi Danışmanlık hizmeti sunar. Durum, ambulans yönlendirilmesi 
gereken acil bir durum ise Kullanıcı’ya kara ambulansı yönlendirilir.  

 “Havasal Transmisyon Şebekesi”, Baz istasyonları arası bağlantılar, baz istasyon ve santraller arası bağlantılar, 
radyolink bağlantılardır. 

“Karasal Transmisyon Şebekesi” Türk Telekom transmisyon hatlar, baz istasyon ve santraller arası bağlantılar, 
santrallerin kendi arasındaki bağlantılardır. 

MOBİL UYGULAMA HİZMETİ İLE İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER 

TALPA; 

a. Konum bilgisinin, MSISDN (GSM operatörünün abonelerine ait tekil cep telefonu numarası) bilgisi ile birlikte 
MEDLINE’a iletilmesi ve işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerin sağlanmasında kullanılmasına, kaydedilmesine 
ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına onay verdiğini ve bu nedenle doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğun 

tamamen tarafına ait olduğunu;  
b. Ambulans Butonu hizmeti çerçevesinde acil sinyal ve yer verisi/konum bilgisinin, MSISDN bilgisi ile birlikte 

MEDLINE ile paylaşılması işleminin, telefon şebekeleri ve internet erişimi kullanılarak yapılmakta olduğunun; 
bu kapsamda, telefon şebekeleri ve/veya internet bağlantısında söz konusu olabilecek aksaklıklardan dolayı 

hizmete ulaşılamaması, hizmette kesinti olması ya da hizmetin yavaş çalışması gibi hallerden MEDLINE’ın 
hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 

c. GSM operatörünün Havasal ve Karasal Transmisyon Şebekesinde, GSM operatörünün servis veri tabanında 
ve/veya cihazının konum servislerinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı MSISDN 

ile birlikte konum bilgilerinin MEDLINE’a ulaşmamasından ve/veya MEDLINE tarafından bu bilgilerin hizmeti 
vermek üzere yönlendirilecek üçüncü kişilerle paylaşılamamasından MEDLINE’ın sorumlu olmadığını, 

d. GSM hattından kaynaklanabilecek her türlü sorunun yanı sıra, hattın açık olmamasından, Havasal ve Karasal 

Transmisyon Şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan veya benzer nedenlerden dolayı, konum 
bilgisinin MEDLINE’a aktarılamaması ya da hatalı aktarılmasından MEDLINE’ın sorumlu olmadığını, 

e. MEDLINE’ın işbu sözleşme kapsamında edineceği konum bilgilerini çeşitli hizmetler kapsamında kullandığı 
durumlarda, MEDLINE’a aktarılmış söz konusu konum bilgisinin/bilgilerinin hatalı olmasından dolayı 

MEDLINE’ın sorumlu olmadığını, 
f. Alarm Butonunun gereksiz yere, kötü niyetle veya MEDLINE Alarm Merkezi’nin meşgul edilmesi amacıyla 

sürekli kullanımı halinde MEDLINE’ın bu hizmeti söz konusu Kullanıcı için tek taraflı olarak ve bu konuda 
Kullanıcıya bir bildirim yapılması gerekmeksizin sonlandırma hakkına sahip olduğunu, 

g. Yukarıda belirtilen nedenler ile MEDLINE’a karşı hiçbir tazminat, hak, alacak iddiasında bulunma hakkına 
sahip olmadığını 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 


