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Oyunlarınızla ve cihazlarınızla entegre dinamik aydınlatma için Razer 

Chroma™ RGB tarafından desteklenen bir PC oyun kulaklığı olan Razer 

Kraken V3 ile oyunun sürükleyiciliğini renklendirin. Gerçekçi ses için gelişmiş 

sürücüler ve surround ses destekleriyle kendini oyuna kaptırmak hiç bu kadar 

iyi görünmedi veya kulağa hoş gelmemişti. 
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1. İÇİNDEKİLER / SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 
 

İÇİNDEKİLER 

§ Razer Kraken V3 
 

 

 
A. Ayarlanabilir yastıklı kafa bandı 

B. Oval kulak yastıkları 

C. Razer ChromaTM RGB ile 
desteklenen arkadan aydınlatmalı 
Razer logosu 

D. USB konektörü 

E. Mikrofon portu 

F. Ses kontrol tekerleği 

G. Mikrofon sesini kapatma düğmesi 

 
 

§ Çıkarılabilir Razer™ HyperClear kardioid mikrofon 
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§ Önemli Ürün Bilgileri Kılavuzu 
 
 

SİSTEM GEREKLİLİKLERİ 

Ürün Gereklilikleri 

§ Doğrudan USB-A bağlantısı* 
 
 

Razer Synapse Gereklilikleri 

§ WindowsÒ 10 64-bit (veya üstü) 

§ Yazılım kurulumu için internet bağlantısı 
 
 

*PC, PS4 ve PS5 ile uyumludur. 
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2. SİZİ KORUYALIM 
 

Elinizde 2 yıllık sınırlı garanti kapsamına sahip harika bir cihaz var. Şimdi razerid.razer.com’a 
kaydolarak cihazınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarın ve özel Razer avantajlarından 
yararlanın. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sorunuz var mı? Support.razer.com adresindeki Razer Destek Ekibine sorabilirsiniz. 

Ürününüzün seri 
numarasını buradan 
görebilirsiniz. 
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3. TEKNİK ÖZELLİKLER 
 

KULAKLIKLAR 
 

§ Frekans yanıtı: 20 Hz – 20 kHz 

§ Empedans: 32 Ω @ 1 kHz 

§ Hassasiyet:  96 dBSPL / mW@1KHz by HATS 

§ Sürücüler: Özelleştirilmiş Dinamik 50 mm Sürücü 

§ İç kulak kabı çapı: 62 mm x 42 mm 

§ Bağlantı tipi: USB Tip A 

§ Kablo uzunluğu: 2,0 m / 6,74 ft 

§ Yaklaşık ağırlık: 332 g / 0,73 lbs 

§ Oval kulak yastıkları: Ses yalıtımı ve rahatlık için kulağı tamamen kapatan kumaş ve peluş 
dolgulu suni deri 

 
 

MİKROFON 
 

§ Frekans yanıtı: 100 Hz – 10 kHz 

§ Sinyal-gürültü oranı: ≥ 60 dB 

§ Hassasiyet (@1 kHz): -42 ± 3 dB 

§ Ses alım modeli: Tek yönlü 
 
 

KULAK KABINDAN YAPILAN KONTROLLER 
 

§ Ses düzeyi arttırma ve azaltma 

§ Mikrofonu sessize alma/açma düğmesi 
 

SES KULLANIMI 
 

§ Kablolu ses kullanımı: USB Tip A 

§ Surround ses: Sadece Windows 10 64-bit için geçerlidir 
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4. BAŞLARKEN 
 

KURULUM 

1. Kulaklığı PC’nizin herhangi bir USB portuna bağlayın. 
 

 
 

2. PC'nizde, sistem çubuğundaki ses simgesine sağ tıklayın ve “Open Sound settings”’i (Ses Ayarlarını 
Aç) seçin. 

 
3. “Sounds” (Sesler) penceresinde, Razer Kraken V3’ü varsayılan “Output” (Çıkış) ve “Input” (Giriş) 

aygıtı olarak ayarlayın. 
 

 
4. Gerçekten size özel sürükleyici bir oyun deneyimi için kulaklığınızın aydınlatmasını 

özelleştirmek amacıyla Razer Synapse* uygulamasını kullanın. 

*Razer Synapse uygulaması başlatılıyorsa yönlendirmeye uygun olarak kurulumu yapın veya 
kurulum uygulamasını razer.com/synapse adresinden indirin ve kurun. 
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THX UZAMSAL SESİ ETKİNLEŞTİRME* 

Razer Synapse ile doğal ve gerçekçi bir deneyim için 360° uzamsal sesi etkinleştirerek Razer Kraken 
V3'ünüzün tüm potansiyelini açığa çıkarın. 

 

 
* Sadece WindowsÒ 10 64-bit için geçerlidir. 
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5. KULAKLIĞINIZIN KULLANIMI 
 

SES DÜZEYİNİ AYARLAMA 

Sesi artırmak veya azaltmak için ses kontrol düğmesini gösterildiği gibi çevirin. 
 

 
 
 
 

RAZERTM HYPERCLEAR KARDİOİD MİKROFONUN KULLANIMI 

Razer™ HyperClear kardioid mikrofonu kulaklığa takın, ağzınıza paralel olana kadar bükün. Mikrofon 
diyaframının önde olduğundan ve hava çıkışının ağzınızdan uzağa baktığından emin olun. 

 

Mikrofon 
diyaframı 

Hava 
çıkışı 
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MİKROFON SESİNİ KAPATMA DÜĞMESİNİN KULLANIMI 

Mikrofon sesini kapatmak veya açmak için sessize al (mute) düğmesine basın. 
 

 
 
 

RAHATLIK 

Kafa bandı stresini en aza indirmek için başınızın üzerine yerleştirmeden önce kulaklığı hafifçe 
esnetmenizi öneririz. Ancak, kulaklığı teknik sınırlarının üzerinde germemeye dikkat edin. 
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6. RAZER KRAKEN V3’ÜN YAPILANDIRILMASI 
 

   Kurulum, güncellemeler ve bulut tabanlı özellikler için internet bağlantısı gereklidir. Bir Razer ID 
hesabı açıp kaydolmanız önerilir, ancak isteğe bağlıdır. Listelenen tüm özellikler, mevcut yazılım 
sürümüne, bağlı cihaza/cihazlara ve desteklenen uygulama ve yazılımlara göre değişebilir. 

 

SYNAPSE SEKMESİ 

Razer Synapse'i ilk başlattığınızda varsayılan sekmenizdir. Bu sekme, Dashboard (Gösterge Paneli) alt 
sekmesinde gezinmenizi sağlar. 

 
Gösterge Paneli 

Dashboard (Gösterge Paneli) alt sekmesi, Razer Synapse için tüm Razer cihazlarınıza, modüllerinize 
ve çevrimiçi hizmetlerinize erişebileceğiniz bir genel bakış sunar. 
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Modüller 

Modules (Modüller) alt sekmesi, kurulum için tüm yüklenmiş ve kullanılabilir modülleri görüntüler. 
 

 
Global Kısayollar 

İşlemleri veya Razer Synapse işlevlerini, tüm cihaz profillerinde geçerli olan herhangi bir Razer 
Synapse özellikli cihaz girişinden özel tuş kombinasyonlarına bağlayın. Profiller hakkında daha 
fazla bilgi edinin. 

    Yalnızca Razer Synapse özellikli cihaz girişleri tanınacaktır. 
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AUDIO SEKMESİ 

Sistem çubuğundaki Ses simgesinden varsayılan oynatma veya çıkış aygıtınız olarak THX 
Uzamsal Sesi seçtiğinizden emin olun. 

 
Audio sekmesi, Razer Kraken V3'ün ana sekmesidir. Buradan, cihazınızın tam potansiyelini ortaya 
çıkarmak için cihaz ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Bu sekme altında yapılan değişiklikler otomatik 
olarak sisteminize ve bulut depolamanıza kaydedilir. 

 
Ses 

Sound (Ses) alt sekmesi, tüm etkin uygulamaların genel sistem ses düzeyini veya tek tek ses 
düzeyini ayarlamak, varsayılan geri dönüş aygıtını değiştirmek ve Windows Ses özelliklerine 
erişmek içindir. 

 

 

Profil 
Profil, Razer çevresel biriminizin ayarlarını saklamak için bir veri deposudur. Varsayılan olarak profil 
adı, sisteminizin adını temel alır. Bir profili eklemek, yeniden adlandırmak, çoğaltmak veya silmek için  

profilin ilgili Miscellaneous (Muhtelif Seçenekler) düğmesine (  ) basmanız yeterlidir. 
 

Ses Seviyesi 
Cihazın ses seviyesini ayarlayın. Ayrıca, sistemin genel ses düzeyini orantılı olarak ayarlayabileceğiniz 
veya her etkin uygulamanın ses düzeyini ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz mevcut oynatma cihazının 
Windows ses düzeyi karıştırıcısına da erişebilirsiniz. 
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Ses Özellikleri 
Razer Kraken V3 bağlı değilken THX Uzamsal Ses'in kullanacağı varsayılan bir çıkış cihazı ayarlayın. 
Kayıttan yürütme ve kayıt cihazı ayarlarını, ses düzenini ve varsayılan iletişim etkinliğini değiştirmek gibi 
sisteminizin ses ayarlarını yönetmek için Windows Ses Özellikleri bağlantısına da tıklayabilirsiniz. 
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Karıştırıcı 

Karıştırıcı alt sekmesi, THX Uzamsal Sesi ve ayarlarını etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza ve 
ayrıca aktif uzamsal ses modunun tüm sanal hoparlörlerinin ses konumlandırmasını kalibre etmenize 
olanak sağlar. 

 

THX Uzamsal Ses 
THX Uzamsal Ses teknolojisi, oyun oynarken daha yüksek, sizi içine çeken bir deneyim sunan gelişmiş 
bir konumsal ses çözümüdür. 

 
THX Uzamsal Sesi ve ayarlarını etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemlerini bu ayardan 
yapabilirsiniz. Varsayılan olarak bu ayar, tüm uygulamaların önerilen çıkış yüksekliğini kullanacağı 
Otomatik ayarındadır. Manuel ayarlar, belirli uygulama türlerine ve/veya uygulamalara tercih edilen 
uzamsal ses modları atamanıza olanak tanır. 

 
Uzamsal Ses Modları 
Listen (Dinle) düğmesini kullanarak mevcut her bir uzamsal ses modu ön ayarının kalibrasyonunu 
önizlemesini yapabilirsiniz. Herhangi bir sanal hoparlörün konumunun değiştirilmesi (herhangi bir ön 
ayar modunda) otomatik olarak bir Özel Mod oluşturacaktır. Alternatif olarak, yeni bir Özel Mod 
oluşturmak için Ekle düğmesine (+) da tıklayabilirsiniz. 
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Seçilen özel modu yeniden adlandırmak, çoğaltmak veya silmek için Miscellaneous (Muhtelif 
Seçenekler) ( ) düğmesine tıklayın. Mevcut modu orijinal ayarlarına döndürmek için Reset (Sıfırla) 
düğmesine tıklayın. 

 

Geliştirmeler 

Enhancement (Geliştirme) alt sekmesi, ses sisteminizin gelen ses ayarlarını ve frekans yanıtını 
özelleştirmek içindir. 

 

 
Bas Güçlendirme 
Kulaklığınızın bas çıkışını iyileştirmek için düşük frekans yanıtını geliştirir. 

 
Ses Normalleştirme 
Bağırma veya patlama gibi efektlerden kaynaklanan ani ve hoş olmayan ses artışını önlemek için 
alınan en yüksek sesi azaltır. 

 
Ses Netliği 
Netliği artırmak için sesi filtreleyerek gelen konuşma seslerinin kalitesini iyileştirir ve ses seviyesini 
ayarlar. 
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Ekolayzer 
Denge, oyuna dalma, film izleme veya en sevdiğiniz müziğin keyfini çıkarmanız için en iyi ses 
deneyimini sunmak üzere tasarlanmış mevcut ekolayzer ön ayarlarından herhangi birini 
seçebilirsiniz. Herhangi bir hazır ekolayzer ayarını manuel olarak değiştirdiğinizde otomatik olarak 
Custom (Özel Ayar) haline gelecektir. 

Mikrofon 

Mic (Mikrofon) alt sekmesi dışarı giden tüm mikrofon sesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar. 
 

Mikrofon 
Mikrofon sesi için mikrofon sesini ve mikrofon girişi yüksekliğini kontrol eder. 

 
Mikrofon Sesi 
Mikrofon girişini ayarlar veya mikrofonun sesini kapatır. 

 
Ses İzolatörü 
Arka plandaki sesleri kesip sesinizi izole etmesi için mikrofon girişi yüksekliğini kontrol eder. Eşiğin 
altında kaydedilen ses kesilecektir. 
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Geliştirmeler 
Aşağıda listelenen özelliklerden herhangi birini etkinleştirerek mikrofonun kalitesini iyileştirebilirsiniz: 

 
§ Ses Normalleştirme. Ses yüksekliği varyasyonunu azaltır. 

§ Vokal Netlik. İnsan sesi frekansını vurgular. 

§ Ortam Gürültüsünü Azaltma. Çevresel gürültüyü azaltır. 
 

Mikrofon Ekolayzer 
Mikrofon için ihtiyaçlarınıza en uygun mikrofon ekolayzer ön ayarlarından herhangi birini seçin. 
Herhangi bir hazır ekolayzer ayarını manuel olarak değiştirdiğinizde otomatik olarak Özel Ayar 
haline gelecektir. 

 
Mikrofon İzleme (Yan Ton) 
Mikrofonun ham ses girişini kulaklık aracılığıyla izlemek için bu ayarı etkinleştirin, 
ses izleme sesini artırma veya azaltma seçeneği de mevcuttur. 
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Aydınlatma 

Lighting (Aydınlatma) alt sekmesi, Razer cihazınızın ışık ayarlarını değiştirmenizi sağlar. 

Parlaklık 
Razer cihazınızın aydınlatmasını kapatabilir veya kaydırıcıyı kullanarak parlaklığı 
artırabilir/azaltabilirsiniz. 

 
Aydınlatmayı Kapatma 
Bu, sisteminizin ekranının kapanmasına yanıt olarak cihazınızın aydınlatmasını devre dışı 
bırakmanıza olanak sağlayan bir güç tasarrufu aracıdır. 

 
Hızlı Efektler 
Aşağıda listelenen efektler kolayca seçilebilir ve cihazınızın aydınlatmasına uygulanabilir: 

 
 Adı Açıklama Nasıl Ayarlanır 
 

 

Nefes Klavyede seçilen renk/renkler 
yavaş yavaş söner veya değişir 

2 renk seçilebilir veya renkler 
rastgele belirlenebilir 

 

 

Spektrum 
döngüsü 

Aydınlatma süresiz olarak 16.8 
milyon renk arasında geçiş yapar 

Herhangi bir özelleştirme gerekmez 
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Sabit LED'ler seçilen renkte yanık 
kalır 

Bir renk seçin 

 
 
Başka desteklenen Razer Chroma özellikli cihazlarınız varsa, Chroma Sync düğmesini (     ) tıklayarak 
Razer cihazınızla hızlı efektlerini senkronize edebilirsiniz. 

  Yalnızca seçilen aydınlatma efektini destekleyen cihazlar senkronize edilir. 
 

Gelişmiş Efektler 
Razer'ınızda Chroma özellikli çevre biriminde  kullanmak istediğiniz bir Chroma Efekti seçmenize 
olanak tanır. Kendi Chroma efektinizi yapmaya başlamak için Chroma Studio   düğmesine (
) basmanız yeterlidir. 
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PROFİLLER SEKMESİ 

Profiles (Profiller) sekmesi, tüm profillerinizi yönetmek ve bunları oyunlarınıza ve uygulamalarınıza 
bağlamak için kolay bir yol sunar. 

 
Cihazlar 

Devices (Cihazlar) alt sekmesini kullanarak her bir cihazın profiline hangi oyunların bağlı olduğunu veya 
hangi Chroma Efektin hangi oyunlara bağlı olduğunu görüntüleyebilirsiniz. 

 

 
Profilleri bilgisayarınızdan veya buluttan import (içe aktar) düğmesi ( ) aracılığıyla içe aktarabilir 
veya add (ekle) düğmesini ( ) kullanarak seçilen cihazda yeni profiller veya belirli oyunlar için yeni 
profiller oluşturabilirsiniz. Profili adlandırmak, çoğaltmak, dışa aktarmak veya silmek için 
Miscellaneous  (Muhtelif Seçenekler) tuşuna (       ) basmanız yeterlidir. Linked Games (Bağlı 
Oyunlar) seçeneği ile bir uygulamayı çalıştırdığınızda etkinleştirilecek her bir profil ve/veya Chroma 
Efekt otomatik olarak ayarlanabilir. 
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Bağlı Oyunlar 

Linked Games (Bağlı Oyunlar) alt sekmesi size oyun ekleme, oyunlarla bağlantılı çevre birimlerini 
görüntüleme veya eklenen oyunları arama esnekliği sağlar. Ayrıca oyunları alfabetik sıraya, en son 
oynanana veya en çok oynanana göre sıralayabilirsiniz. Eklenen oyunlar, bir Razer cihazına bağlı 
olmasa bile burada listelenmeye devam edecektir. 

 

 
Oyunları bağlı Razer cihazlarına veya Chroma Effects'e bağlamak için, listeden herhangi bir oyuna 
tıklamanız ve ardından oyun sırasında otomatik olarak başlatmak için bağlanacağı Razer cihazını veya 
Chroma Effect'i seçip bir cihaz ve profil seç'e tıklamanız yeterlidir. Bağlandıktan sonra, Chroma Efekti  
veya profili seçmek için karşılık gelen Chroma efektin veya cihazın Miscellaneous (Muhtelif 
Seçenekler) düğmesine (       ) tıklayabilirsiniz. 
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AYARLAR PENCERESİ 

Razer Synapse'e ( )  düğmesine tıklayarak erişilebilen Ayarlar penceresinde Razer Synapse'ın 
başlatma davranışını ve görüntüleme dilini yapılandırabilir, bağlı her bir Razer cihazının ana 
kılavuzlarını görüntüleyebilir veya bağlı herhangi bir Razer cihazını fabrika ayarlarına sıfırlama 

işlemlerini yapabilirsiniz: 

Genel sekmesi 

Ayarlar penceresinin varsayılan sekmesidir. Genel sekmesi, yazılımın görüntüleme dilini, başlatma 
davranışını ve görüntüleme temasını değiştirmenizi veya bağlı tüm Razer cihazlarının ana kılavuzunu 
görüntülemenizi sağlar. Ayrıca profillerinizi bulut ( ) ile manuel olarak senkronize edebilir veya bağlı 
tüm Razer cihazlarının ana kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz. 

 
Sıfırla sekmesi 

Yerleşik belleğe sahip tüm bağlı razer cihazlarını fabrika ayarlarına döndürmek ve/veya Razer 
Synapse'ın bir sonraki açılışında Razer Synapse eğitimleriyle yeni özellikleri öğrenmek için sıfırlama 
yapmanıza olanak tanır. 

 
Bir Razer cihazı sıfırlandığında, seçilen cihazın yerleşik belleğinde saklanan tüm profiller 
silinecektir. 
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Hakkında sekmesi 

About (Hakkında) sekmesi, kısa yazılım bilgilerini, telif hakkı bildirimini görüntüler ve kullanım koşulları 
için ilgili bağlantıları sağlar. Bu sekmeyi, yazılım güncellemelerini kontrol etmek veya Razer’in sosyal 
topluluklarına hızlı erişim için de kullanabilirsiniz. 
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7. GÜVENLİK VE BAKIM 
 

GÜVENLİK İLKELERİ 

Razer Kraken V3'ü kullanırken maksimum güvenlik için aşağıda belirtilen talimatlara dikkat etmenizi 
öneririz: 

 
Cihazı düzgün şekilde çalıştırmakta sorun yaşıyorsanız ve sorun giderme çalışmıyorsa, cihazın fişini 
çekin ve Razer yardım hattı ile iletişime geçin veya destek için support.razer.com adresine gidin. 

 

Cihazı sökmeyin ve anormal akım yükleri altında çalıştırmayın. Bunların yapılması garantinizi geçersiz 
kılar. 

 
Cihazı sıvılardan ve nemden uzak tutun. Cihazı yalnızca 0°C (32°F) ila 40°C (104°F) arasındaki 
sıcaklıklarda çalıştırın. Sıcaklık bu aralığı aşarsa, sıcaklığın optimum seviyede sabitlenmesi için cihazı 
fişten çekin. 

 
Cihaz, düşük ses seviyelerinde bile dış ortam seslerini yalıtarak, dış çevrenizdeki farkındalığın 
azalmasına neden olur. Çevreniz hakkında aktif farkındalık gerektiren herhangi bir faaliyette 
bulunurken lütfen cihazı çıkarın. 

 
Uzun süreler boyunca aşırı yüksek ses seviyesinde dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Ayrıca, 
belirli ülkelerin mevzuatında, işitme duyunuzu korumak için günde 8 saat maksimum 86 db ses 
seviyesine izin verilmektedir. Bu nedenle, uzun süre dinlerken sesi rahat bir seviyeye düşürmenizi 
öneririz. İşitme duyunuza iyi bakın. 

 

BAKIM VE KULLANIM 

Razer Kraken V3 minimum bakımla optimum durumda kalır. Ayda bir kez cihazı fişinden çekmenizi ve 
kir birikmesini önlemek için yumuşak bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak temizlemenizi öneririz. 
Sabun veya sert temizlik maddeleri kullanmayın. 
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8. YASAL BİLGİLER 
 

TELİF HAKKI VE FİKRİ MÜLKİYET BİLGİLERİ 

©2021 Razer Inc. Tüm hakları saklıdır. Razer adı, üç başlı yılan logosu, Razer logosu, “For Gamers. By 
Gamers. (Oyuncular İçin. Oyuncular Tarafından.) sloganı, Razer Inc.'in ve/veya Amerika Birleşik 
Devletleri'ndeki veya diğer ülkelerdeki bağlı şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. 
Ürünün gerçeği resimlerden farklı gözükebilir. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyeti 
altındadır. Garanti, ürünün amaçlanan bölgesi dışında geçerli değildir. 

 
Windows adı ve Windows logosu, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. 

 
Razer Inc. ("Razer"), bu kılavuzdaki ürünle ilgili telif hakkı, ticari marka, ticari sır, patent, patent 
başvurusu veya diğer fikri mülkiyet haklarının (tescilli veya tescilsiz) maliki olabilir. Bu kılavuzun 
verilmiş olması size bu anlamda herhangi bir telif hakkı, ticari marka, patent veya diğer fikri mülkiyet 
hakları için bir lisans verildiği anlamına gelmez. Razer Kraken V3 ("Ürün") ambalaj üzerinde veya başka 
şekillerde kullanılan resimlerden farklı olabilir. Razer, bu tür farklılıklar veya ortaya çıkabilecek 
herhangi bir hata için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Burada yer alan bilgiler önceden bildirim 
yapılmaksızın değiştirilebilir. 

 

SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ 

Sınırlı Ürün Garantisinin en son ve güncel koşullarına razer.com/warrantyadresinden erişebilirsiniz. 
 

SINIRLI SORUMLULUK 

Razer, Ürünün herhangi bir şekilde dağıtımı, satışı, tekrar satışı, kullanımı ya da kullanılamamasından 
kaynaklanabilecek herhangi bir kâr kaybı, bilgi veya veri kaybı, özel, arızi, dolaylı, cezai veya müteselsil 
olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Razer'in sorumluluğu hiçbir durumda Ürünün 
perakende satış fiyatını aşmayacaktır. 

 

GENEL 

Bu şartlar, Ürünün satın alındığı ülkenin geçerli yasalarına tabi olacak ve bu yasalara göre 
yorumlanacaktır. Buradaki herhangi bir şartın geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi 
durumunda, bu şartın (geçersiz veya uygulanamaz olduğu sürece) hiçbir geçerlilik etkisi olmayacak ve 
diğer şartlar geçerliliklerini koruyacaktır. Razer, herhangi bir zamanda herhangi bir bildirimde 
bulunmaksızın şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 


