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İSTANBUL  

Vergi Dairesi ve Vergi No: İkitelli – 5050511984  

UYARI: Bu bilgiler Youtube, Facebook ve Instagram içinde geçerlidir. 

Yasal Uyarı İçerik Sorumluluğu  

Bir servis sağlayıcı olarak, genel yasalara göre bu taraflardaki kendi içeriklerinden 7 Abs. 1 

TMG uyarınca sorumluyuz. 8 ila 10 TMG'YE göre, iletilen veya saklanan yabancı bilgileri 

izlemek veya yasadışı faaliyeti gösteren koşulları araştırmak için bir servis sağlayıcı olarak 

yükümlü değiliz.  

Genel yasalara uygun olarak bilgilerin kullanımını kaldırma veya engelleme sorumluluğumuz 

yoktur. Ancak, bu konuda sorumluluk sadece belirli bir ihlal bilgisi tarihinden itibaren 

mümkündür. Bu tür ihlallerin farkına varırsak, bu içerikleri derhal kaldıracağız. 

Bağlantıların Sorumluluğu  

Web sitemiz içeriğini etkilemediğimiz üçüncü tarafların harici web sitelerine bağlantılar 

içermektedir. Bu nedenle, bu harici içerikler için herhangi bir sorumluluk kabul edemiyoruz.  

Bağlantılı sayfaların içeriği her zaman sayfaların sağlayıcısının veya operatörünün 

sorumluluğundadır. Bağlantılı sayfalar, bağlantı sırasında olası yasal ihlaller için kontrol 

edildi. Yasadışı içerik bağlama sırasında tanınabilir değildi.  

Bununla birlikte, bağlantılı sayfaların kalıcı bir içerik kontrolü, yasaların ihlal edildiğine dair 

somut kanıt olmadan makul değildir. İhlallerin bildirilmesi üzerine bu bağlantıları derhal 

kaldıracağız.  

Telif Hakkı  

Bu sitedeki içerik ve eserler, Türk telif hakkına aittir. Kopyalama, işleme, dağıtım ve telif 

hakkı sınırları dışındaki her türlü işlem, ilgili yazarın veya yaratıcının yazılı onayını 

gerektirir. Bu sitenin indirilmesi ve kopyalanması yalnızca özel, ticari olmayan kullanım için 

izin verilir. Bu sitedeki içerik operatör tarafından oluşturulmadığı sürece, üçüncü tarafların 

telif hakları gözlenir. Özellikle, üçüncü taraf içeriği bu şekilde tanımlanmaktadır. Bir telif 

hakkı ihlali görürseniz bunu bize bildirin. İhlal bildirimi üzerine hemen bu tür içerikleri 

kaldıracağız. 

Kullanılan görüntü ve grafikler için kaynaklar: Kendi grafik ve resimlerimizdir.  

 



İletişim ve Başvuru Formunu Kullanırken Toplama ve İşleme:  

-Başvuru formundaki verileri(isim-soyisim, eposta, telefon, cinsiyet, hedefler, bütçe, tarih ve 

başvuru nedeni) sizin sağladığınız ölçüde toplarız. Başvuru yaparken tüm bu bilgileri eksiksiz 

ve doğru kullanmaya özen gösteriniz.  

Gizlilik Politikası  

Aşağıda aksi belirtilmediği sürece, kişisel bilgilerinizin sağlanması yasalar veya sözleşmelere 

tabi değildir, ayrıca bir sözleşme imzalama zorunluluğu yoktur. Bir provizyon dışı sonuç 

yoktur. Bu, yalnızca sonraki işlemlerde başka detaylar verilmediği sürece geçerlidir. 'Kişisel 

Veriler’, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi anlamına 

gelir.  

Sunucu-Logfiles  

Kişisel bilgilerinizi vermeden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemize her erişimde, 

kullanıcı verileri internet tarayıcınız üzerinden iletilir ve günlük verilerinde (sunucu günlük 

dosyaları) saklanır.  

İletişim ve Başvuru Formunu Kullanırken Toplama ve İşleme: 

-Başvuru formundaki verileri(isim-soyisim, eposta, telefon, cinsiyet, hedefler, bütçe, tarih ve 

başvuru nedeni) sizin sağladığınız ölçüde toplarız. Başvuru yaparken tüm bu bilgileri eksiksiz 

ve doğru kullanmaya özen gösteriniz.  

-Mesajınızı göndererek iletilen verilerin işlenmesini kabul etmiş olursunuz. Herhangi bir 

zamanda, iptal etme iznini temel alan işlemin yasallığını etkilemeden bize bildirerek izninizi 

iptal edebilirsiniz.  

-E-posta adresinizi sadece isteğinizi işleme koymak için kullanıyoruz. Daha fazla işlem ve 

kullanım izni vermediyseniz, verileriniz silinecektir.  

Bülten Göndermek İçin E-Posta Adresinin Kullanımı:  

E-posta adresinizi, sözleşmeden bağımsız olarak, yalnızca açıkça onay verdiyseniz, haber 

bültenini bildirmek için kullandığımız tanıtım amaçlarıyla kullanırız. 

Çerezler  

Web sitemiz çerez kullanıyor. Çerezler, İnternet tarayıcısında veya bir kullanıcının bilgisayar 

sisteminde İnternet tarayıcısında saklanan küçük metin dosyalarıdır. 

Bir kullanıcı bir web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez 

saklanabilir. Bu çerez, web sitesi yeniden açıldığında tarayıcının benzersiz bir şekilde 

tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir dize içerir. 

Tanımlama bilgilerimizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için çerezleri 

kullanırız. Ayrıca, çerezler, sistemlerimizin bir sayfa değişikliğinden sonra bile tarayıcınızı 

tanımasını ve size hizmet sunmasını sağlar.  



Web sitemizin bazı işlevleri çerez kullanılmadan sunulamaz. Bu, bir sayfa değişikliğinden 

sonra bile tarayıcının tanınmasını gerektirir. Ayrıca, web sitemizdeki çerezleri, sitemizin 

ziyaretçilerinin sörf davranışlarının analizini mümkün kılmak amacıyla kullanıyoruz. Ayrıca, 

çerezleri daha sonra hedeflenen, ilgi alanına dayalı reklamcılıkla diğer web sitelerindeki site 

ziyaretçilerini hedeflemek amacıyla kullanıyoruz.  

 


