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www.ozdoganv�danjor.com.tr s�tes�ne hoşgeld�n�z. Bu bölüm, Özdoğan Grup �nternet s�tes�n� z�yaret ve kullanım
koşullarını �çermekted�r.

www.ozdoganv�danjor.com.tr �çer�ğ�nde yer alan tüm eserler (yazı, res�m, görüntü, fotoğraf, v�deo, müz�k vb.)
Özdoğan Gruba a�t olup, 5846 sayılı F�k�r ve Sanat Eserler� Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceca Kanunu
kapsamında korunmaktadır. Bu hakları �hlal eden k�ş�ler, 5846 sayılı F�k�r ve Sanat eserler� Kanunu ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununda yer alan hukuk� ve ceza� yaptırımlara tab� olurlar. F�rmamız, �lg�l� yasal �şlem başlatma
hakkına sah�pt�r.

www.ozdoganv�danjor.com.tr s�tes�n�n her hang� b�r sayfasına g�r�lmes� hal�nde, aşağıda bel�rt�len şartlar kabul
ed�lm�ş sayılır. Bu şartların kabul ed�lmemes� durumunda, �nternet s�tes�ne g�r�lmemel�d�r.

A. S�teye er�ş�m ve s�ten�n kullanımı, aşağıdak� esas ve şartlara tab�d�r.

Bu �nternet s�tes�nde yer alan tüm eserler, f�rmamızda �z�n alınmaksızın değ�şt�r�lemez, çoğaltılamaz,
yayımlanamaz, dağıtılamaz, umuma �let�lemez, başka b�r l�sana çevr�lemez.
S�tey� kullanan k�ş�n�n, s�ten�n �lk defa kullanım anından �t�baren geçerl�l�k kazanan "Kullanım Koşulları" kabul
ed�lm�ş sayılır. Özdoğan Grup, "Kullanım Koşullarını", değ�ş�kl�kler� çevr�m �ç� yayınlamak koşulu �le her an
değ�şt�rme hakkını saklı tutar. Çev�r�m �ç� yayınlanan değ�ş�kl�klerden zamanında haberdar olmak �ç�n,
"Kullanım Koşullarını" düzenl� olarak tak�p etmek, s�te kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan
değ�ş�kl�klerden sonra s�tey� kullanmaya devam eden k�ş�, "Kullanım Koşulları"ndak� değ�ş�kl�kler� kabul etm�ş
sayılır.
Özdoğan Grup s�ten�n 24 saat er�ş�leb�l�r olması �ç�n çalışmaktadır. Ancak değ�ş�k sebeplerle s�ten�n
er�ş�leb�l�r olmamasından sorumlu değ�ld�r.
Özdoğan Grup, s�te kullanıcılarına sunduğu b�lg�ler�n doğru olması �ç�n, her türlü gayret� göstermekle
beraber, b�lg�ler�n doğruluğu konusunda, açıktan veya �ma yolu �le h�ç b�r garant� vermez. Özdoğan Grup
yanlış veya eks�k b�lg�den sorumlu değ�ld�r.
S�te, üçüncü k�ş�ler tarafından sunulan b�lg�ler de �çereb�l�r (Örn: yorumlar, paylaşımlar vb.). Üçüncü k�ş�ler,
Özdoğan Grup s�tes�nde yayınlanan materyaller�n ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını
sağlamak �le yükümlüdürler. Özdoğan Grup, bu materyal�n doğruluğunu garant� edemez ve materyaldek�
hata, �hmal veya eks�kl�k, yanlış beyan, materyalde vaad ed�len h�zmetler�n yer�ne get�r�lmes�nde meydana
gelecek b�r aksama veya get�r�lmes�n�n aksaması �dd�ası karşısında ve s�tede duyurulan h�zmetler� sunan
f�rma, ş�rket veya b�rey�n �flası veya f�rma veya ş�rket�n tasf�yes� durumlarında doğab�lecek madd�/manev�
kayıp veya zarar neden�yle sorumluluk kabul etmeyeceğ�n� açıkça beyan eder. Sunulan b�lg�ler�n doğruluğu
ve güncell�ğ�, söz konusu kuruluşların kend�ler�ne onaylatılmalıdır.
Özdoğan Grup, s�ten�n kullanılması, kullanılamaması, bünyes�nde sunulan b�lg�ler veya s�teye bağlı olarak
yapılan eylemler veya alınan kararlar neden�yle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, s�ten�n �çerd�ğ�
materyalden, s�ten�n kullanımından sonra alınan b�r karar veya yapılan b�r eylemden doğan, kontrat, haksız
f��l veya başka türlü (sınırlama olmadan, �ş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dah�l) zararlardan
sorumlu değ�ld�r.
Özdoğan Grup, �nternet s�tes�nde yer alan l�nklerle ulaşılacak s�telerde sunulan b�lg�ler neden�yle h�ç b�r
sorumluluk kabul etmez. Söz konusu l�nkler (bağlantılar), açıktan veya �ma yolu �le her hang� b�r garant�
ver�lmeks�z�n, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla ver�lm�şt�r.



Özdoğan Grup web s�tes�nde çeş�tl� güvenl�k önlemler� alınmış olsa b�le, art n�yetl� kötü b�r amaçla spam
göndermek, sunucuya yük b�nd�rme testler�nde bulunmak ya da doğrudan DDOS saldırılarında bulunmak
Türk Ceza Kanunu’nun 243, 244, 245 maddeler�ne göre b�l�ş�m suçlarına g�rmekted�r. Böyle b�r yaklaşımda,
tarafımızdan kes�nl�kle �y� n�yet göster�m� söz konusu olmayıp, tek muhatabı Asl�ye Ceza Mahkemes� veya
Ağır Ceza Mahkemes� olacaktır.

B. Bu S�teden yazılı ve/veya görsel n�tel�kte b�lg� �nd�rme ve baskı alma ve �nternet s�teler�nde kullanma
ancak aşağıdak� koşullar dah�l�nde yapılab�l�r:
1. K�ş�sel kullanım;

Özdoğan Grup �nternet s�tes�nde yer alan eserler�n kullanımı k�ş�sel kullanım ve/veya b�lg� ed�nme amacı �le
sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleşt�r�len çoğaltma f��ller� hak sah�b�n�n meşru menfaatler�ne haklı b�r
sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, t�car� amaçla
kullanılamaz.
S�tedek� yazılı veya görsel materyal h�ç b�r şek�lde değ�şt�r�lemez, tel�f hakkı �bareler� s�l�nerek kullanılamaz.
Özdoğan Grup web s�tes�nde yer alan eserler�n bütünü veya b�r kısmı değ�şt�r�lerek veya başka b�r suretle
d�ğer b�r �nternet s�tes�nde �z�ns�z olarak kullanılamaz.
Özdoğan Grup web s�tes�nde ver�ler t�car� olmayan, b�lg� alma amaçlı ve k�ş�sel kullanım �ç�n �nd�reb�l�r veya
yazdırılab�l�r.
Özdoğan Grup web s�tes�nde ver�ler� her hang� b�r t�car� amaç olmadan üçüncü şahıslara onların k�ş�sel
b�lg�lend�r�lmeler� �ç�n, �çer�ğ�n Özdoğan Grup tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da
uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını bel�rtmek şartıyla gönder�leb�l�r.

K�ş�sel olmayan kullanım;
Özdoğan Grup web s�tes�nde yazılı ve/veya görsel n�tel�kte b�lg� �nd�rme ve baskı alma g�b� çoğaltma yahut
�nternet s�teler�nde kullanma: Kullanılacak b�lg�ye �l�şk�n �z�nler, b�lg�n�n altında �sm� yer alan �lg�l� Merkez veya
Taşra b�r�mler�nden, �lg�l� b�r�m �bares� olmayan materyaller�n kullanım �zn� �se Özdoğan Grup �let�ş�m sayfasından,
yazılı olarak talep ed�lmel�d�r.

C. Sorumluluk Redd�

Özdoğan Grup web s�tes�nde yer alan b�lg�ler�n tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kes�nt�s�z g�r�ş
sağlanacağını garant� etmemekted�r. İşbu s�tede yer alan beyanlar hukuken taahhüt n�tel�ğ�nde
sayılmamaktadır ve bağlayıcı değ�ld�r. Bu b�lg�lerle üçüncü şahısların haklarının �hlal ed�lmemes�; mülk�yet,
satılab�l�rl�k, bel�rl� b�r amaç �ç�n uygunluk ve/veya b�lg�sayar v�rüsü bulunmamasına �l�şk�n garant�ler dah�l,
ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak h�ç b�r garant� vermemekted�r.
Özdoğan Grup web s�tes�nde yer alan b�lg�, rapor, graf�k ve benzer� her türlü elektron�k doküman Özdoğan
Grup tarafından her hang� b�r madd� menfaat tem�n ed�lmeks�z�n genel anlamda kamuoyunu b�lg�lend�rmek
amacıyla hazırlanmıştır. Özdoğan Grup web s�tes�nde yer alan bu elektron�k dokümanların doğruluğu; yazım
hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, s�stemler�n bozulması veya saldırıya uğraması g�b� nedenlerden
kaynaklanan hatalara karşı garant� ed�lmemekte olup, bu b�lg�ler bell� b�r get�r�n�n sağlanmasına yönel�k
olarak ver�lmemekted�r.
Bu nedenle Özdoğan Grup web s�tes�nde yer alan elektron�k dokümanlardak� hatalardan, eks�kl�klerden ya
da bu dokümanlara dayanılarak yapılan �şlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü
madd�/manev� zararlar ve masraflardan f�rmamız sorumlu tutulamaz.



Özdoğan Grup web s�te kullanımı sırasında her hang� b�r arıza, hata, eks�kl�k, kes�nt�, kusur veya nak�lde
gec�kme, b�lg�sayar v�rüsü veya hat veya s�stem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar,
z�yan ve masraflar da dah�l, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere h�ç b�r zarardan, Özdoğan Grup ve/veya
çalışanı, bu tür b�r zarar olasılığından haberdar ed�lm�ş olsalar dah�, sorumlu olmazlar.
Bu b�lg�ler doğrultusunda, Özdoğan Grup, bu s�ten�n �çer�ğ�nde yer alan b�lg�lerden ve görsel malzemeden
kaynaklanab�lecek hatalardan, madd� veya manev� zararlardan h�ç b�r şek�l ve surette sorumlu değ�ld�r.
S�tede yer alan tüm b�lg�ler önceden haber ver�lmeks�z�n değ�şt�r�leb�l�r. Özdoğan Grup web s�tes�n� d�led�ğ�
zaman, s�ten�n her hang� b�r bölümünü �ptal edeb�l�r, değ�şt�reb�l�r, haber vermeks�z�n s�tedek� bazı özell�kler�
veya b�lg�ler� veya s�ten�n bazı bölümler�ne er�ş�m� sınırlandırab�l�r.
Özdoğan Grup web s�tes�nde v�rüs önlemler�n� almış olmakla b�rl�kte, bu konuda b�r garant� vermemekted�r.
Her hang� b�r b�lg�, belge, uygulama vb. �nd�rmeden önce v�rüslerden korunma konusunda gerekl� önlemler�n
alınması tavs�ye ed�l�r.
Kullanım şartlarıyla �lg�l� ortaya çıkab�lecek �ht�laflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara
Mahkemeler� ve İcra Da�reler� yetk�l�d�r.
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