
 

KULLANIM ŞARTLARI   
 
Kedrion'un, kişisel bilgi verme ve eğitim amacıyla faaliyet gösteren belirli web siteleri (“Web Sitesi”) 
mevcuttur.  Web Sitemizi ziyaret ederek veya sunduğumuz çevrimiçi hizmetlerin bir kullanıcısı olarak 
kaydolarak, zaman içerisinde revizyona uğrayabilecek bu Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikamızı kabul 
etmiş olursunuz.  Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız Web Sitesine girmeyiniz. Kedrion ("biz", "bize", 
"bizim"), bağlı kuruluşlar ve ilgili şirketler de dahil olmak üzere tüm şirketimizi ifade etmektedir.   
 
Web Sitesinin ve Fikri Mülkiyetin Kullanımı 
Bu Web Sitesinde yer alan her türlü formattaki tüm belge, metin, grafik, fotoğraf, interaktif özellik, sunum, 
materyal veya diğer bilgi materyalleri (“Web Sitesi Bilgileri”), aksi belirtilmediği sürece Kedrion'un 
mülküdür.  Tüm telif hakkı bildirimlerini ve diğer mülkiyet bildirimlerini olduğu gibi bulundurmanız şartıyla, 
Web Sitesi Bilgilerini (bu şekilde tanımlanmış üçüncü taraf materyalleri hariç olmak üzere) yalnızca kişisel, 
bilgi amaçlı, ticari olmayan kullanım için görüntüleyebilir, yazdırabilir veya karşıdan yükleyebilirsiniz.  
Kedrion'un ön yazılı iznini almadan, bu Web Sitesi Bilgilerini herhangi bir formatta kısmen veya bütünüyle 
kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez, yeniden yayınlayamaz, karşıya yükleyemez, ilan edemez, 
aktaramaz veya dağıtamaz yahut bu bilgilere dayalı türev eserler oluşturamazsınız.  Ön yazılı iznimiz 
olmadan, üçüncü taraf bir web sitesinde, Web Sitemize yönlendirme yapan hiçbir bağlantıya yer verilemez.   
Ticari marka simgesiyle belirtilmiş olsun veya olmasın tüm ürün adları, aksi belirtilmedikçe Kedrion'un ticari 
markalarıdır.  Burada açıkça izin verilmedikçe, bu ticari markaların veya herhangi bir Web Sitesi 
Materyalinin kullanımı açıkça yasaklanmıştır ve telif hakkı yasalarına, ticari marka yasalarına ve diğer 
benzer yasalara ihlal teşkil edebilir.  Bu Web Sitesinin tüm içeriği telif hakkı korumasına tabidir.  Tarafınıza 
Kedrion'un ya da herhangi bir üçüncü şahsın patent veya ticari marka koruması altında veya Web Sitesi 
Bilgilerine ilişkin hiçbir lisans veya hak verilmemektedir. 
 
Gizlilik Politikamıza tabi olarak, Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesine gönderdiğiniz hiçbir materyalin 
veya bilginin gizli veya özel bilgi mahiyeti taşımayacağını kabul etmekte ve tarafımıza bu materyallerin 
tümünü veya bir kısmını herhangi bir amaçla ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanmamıza, ifşa 
etmemize, kopyalamamıza, değiştirmemize, uyarlamamıza veya kamuya açıklamamıza izin 
vermektesiniz.  Materyal gönderme ya da Kedrion’a materyali kullanma izni verme noktasında kısıtsız bir 
hakka sahip olmadıkça bu materyali Web Sitesine göndermemeyi ve söz konusu materyalden hasıl olan 
herhangi bir ihlal iddiasından Kedrion'u masun tutmayı ve Kedrion'un bu noktada maruz kaldığı zararı 
tazmin etmeyi beyan ve taahhüt etmektesiniz.  Kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesi aracılığıyla yahut 
Web Sitesine gönderdiğiniz herhangi bir materyali tarafınıza bildirimde bulunmaksızın kaldırma veya silme 
hakkını saklı tutarız. 
 
Üçüncü Taraf Web Siteleri 
Web Sitemiz, Kedrion'un sahibi olmadığı, bağlantılı olmadığı veya yürütmediği üçüncü taraf web sitelerine 
bağlantılar içerebilir.  Bu bağlantılar yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak verilmiştir.  Herhangi bir üçüncü 
taraf web sitesi üzerinde kontrolümüz bulunmamaktadır ve bu web sitelerine dair bir onayımız, 
sponsorluğumuz veya kullanım tavsiyemiz söz konusu değildir.  Üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden 
sorumlu değiliz ve bu web sitelerini kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir zarar veya mağduriyetten 
ötürü yükümlü olmayız.  Bu çerçevede, daha fazla bilgi için yürürlükteki üçüncü taraf şartlarını ve gizlilik 
politikalarını incelemenizi tavsiye ederiz. 
 
Yasal Uyarı ve Yükümlülük Sınırı 
WEB SİTESİ BİLGİLERİ “OLDUĞU HALİYLE” VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SATIŞA 
ELVERİŞLİLİK TEMİNATI, ZAPTA KARŞI TEMİNAT, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK TEMİNATI VEYA 
İHLAL NİTELİĞİ TAŞIMAMA TEMİNATI DAHİL OLMAK ÜZERE SARİH YAHUT ZIMNİ HİÇBİR TEMİNAT 
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OLMAKSIZIN SUNULMAKTADIR.  KEDRION, BU WEB SİTESİNİN ELVERİŞLİLİĞİNE, 
DOĞRULUĞUNA VEYA NOKSANSIZLIĞINA DAİR YAHUT BU WEB SİTESİNİN VEYA SUNUCUSUNUN 
VİRÜS VEYA ZARARLI KOD İÇERMEDİĞİNE DAİR HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.  ZARAR 
İHTİMALİNDEN HABERDAR OLSA DAHİ KEDRION VE YETKİLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI 
VE ACENTELERİ, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA GELİR VEYA KAR KAYBI DAHİL OLMAK 
ÜZERE BU WEB SİTESİ İLE BAĞLANTILI OLARAK HASIL OLAN HİÇBİR ARIZİ, DOLAYLI, ÖZEL VEYA 
NİHAİ ZARARDAN (GEREK AKDEN GEREKSE HAKSIZ FİİLDEN) ÖTÜRÜ TARAFINIZA KARŞI HİÇBİR 
ŞEKİLDE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. 
 
Tazmin 
Web Sitesini kullanımınız veya Web Sitesine erişiminiz, bu Kullanım Şartlarının veya herhangi bir üçüncü 
şahıs fikri mülkiyet hakkının ihlalinden ve/veya özensiz davranışlarınız, kötü niyetli hareketleriniz veya 
ihmallerinizden kaynaklanan veya hasıl olan her türlü yükümlülüğe ve zarar, masraf veya mağduriyet 
taleplerine (avukat ve bilirkişi ücretleri de dahil olmak üzere) karşı Kedrion'u ve yetkililerini, yöneticilerini, 
çalışanlarını ve acentelerini müdafaa etmeyi, masun tutmayı ve bunları kendilerine tazmin etmeyi kabul 
etmektesiniz. 
 
Tıbbi Bilgiler 
Bu Web Sitesi tıbbi bilgiler içerebilir. Bu bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bu bilgilerin bir hekim 
veya nitelikli bir sağlık çalışanı tarafından verilmiş uzman tıbbi tavsiyenin yerini alması amaçlanmamıştır. 
Herhangi bir işlem yapmadan önce bu Web Sitesinde yer alan herhangi bir bilgiye ilişkin tıbbi tavsiye veya 
bilgi için uzman bir hekime veya başka bir sağlık çalışanına danışmanız gerekir. 
 
Gizlilik 
Web Sitelerimizde ve diğer yollarla vermiş olduğunuz kişisel bilgilerin korunmasını çok ciddiye alıyoruz. 
Lütfen Kedrion Gizlilik Politikasını inceleyiniz. 
 
Genel 
Bu Web Sitesinin ve içeriğinin İtalya'daki yasa ve yönetmeliklere uygun olması amaçlanmaktadır.  Bu 
Kullanım Şartları, yasalar çatışması ilkelerine bakılmaksızın Türkiye kanunları çerçevesinde tedvir, tefsir 
ve tatbik edilecektir.  Bu Kullanım Şartlarından doğan herhangi bir ihtilafın çözüme kavuşturulması için 
münhasır yer Ankara (Türkiye) olacaktır.  Kedrion, Web Sitesinin herhangi bir bölümünü herhangi bir an 
ve tarafınıza bildirimde bulunmadan değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Kedrion, Kullanım 
Koşullarının ihlali durumunda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesine erişiminizi sonlandırma 
ve Web Sitesinde yayınlanan ve Kullanım Şartlarını ihlal eden yahut ihlal etme şüphesi arz eden herhangi 
bir içeriği kaldırma veya devre dışı bırakma hakkını saklı tutar.   
 
Kullanım Şartlarında Güncellemeler 
Kullanım Şartlarımızı her an revize etme hakkını saklı tutarız, bu nedenle lütfen Web Sitesine her 
girdiğinizde Kullanım Şartlarını inceleyiniz.  Önemli değişiklikler, revize edilmiş Kullanım Şartlarında 
belirtilecektir.  Yapılan bir değişiklik, altta belirtilen güncellenmiş revizyon tarihinden itibaren hemen 
yürürlüğe girecektir. 
 
Bize Ulaşın 
Lütfen Kullanım Şartlarımıza ilişkin her türlü problem, soru veya öneri için Kedrion-Betaphar 
Biyofarmasötik İlaç San. Tic. A.ş. (Çankaya Mah. Cemal Nadir Sok. No: 18/1 Çankaya/Ankara – Turkey) 
adresinden bizimle iletişime geçiniz. 


