KUTAY ÜRKMEN WEB SİTESİ
KULLANIM KOŞULLARI VE YASAL BİLGİLENDİRME
YASAL UYARI
Bu web sitesi ve buna bağlı bulunan tüm alt birim site ve internet sayfaları Kutay Ürkmen’e ait olup,
bilgilendirme ve tanıtım amaçlı olarak dizayn edilmiştir.
Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girilmiş olması ile birlikte tüm site kuralları ve şartlarını
kabul etmiş sayılırsınız. Site sahibi bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri herhangi bir
ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız
lütfen site ziyaretini sonlandırınız.

KULLANIM KOŞULLARI
Fikri Mülkiyet
Sitede bulunan tüm materyaller; logo, metinler, grafikler, videolar, belgeler, HTML/CSS/Javascript vb.
kodlar ve diğer tüm kaynakların, aksi açıkça belirtilmediği sürece telif hakları da dahil tüm hakları Kutay
Ürkmen’e aittir ve önceden yazılı izni olmaksızın, kullanılamaz. Sitede yer alan tüm bilgiler, belgeler,
tablolar, raporlar, görseller, tasarımlar, programlar ile buradan yapılan bağlantılar, kullanıcıya bilgi
vermek amacıyla sunulmuştur. Telif ile ilgili her türlü başvuru doğrudan firmaya yazılı olarak yapılır.
İçerik
Bu sitede yer alan bilgilendirmeler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Bu web sitesindeki hiçbir bilgi
tavsiye ve/veya öneri olarak kabul edilmemeli, herhangi bir karar veya eyleme temel
oluşturulmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece doktorunuzun veya
psikoterapistinizin önerilerine güvenmeniz çok önemlidir. Tanı, psikoterapi ve tedavi için daima sağlık
uzmanınızla yüz yüze ya da online olarak görüşmelisiniz.
Bu site; Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği‘ne
aykırı bir yazı ve içerik içermemektedir.
Gizlilik Bildirimi
Bu web sitesindeki yazılar ya da görsel materyaller sizi başka sitelere ya da kaynaklara yönlendiriyor
olabilir. Geçiş yaptığınız sitelerdeki farklı yönlendirmeler ya da linklendirmelere tıklamanız sonucunda
elde ettiğiniz bilgiler sorumluluğumuzun dışındadır. Ayrıca yönlendirildiğiniz siteler ile ilgili olarak bilgi
gizliliği ve güvenliği politikamız geçerli değildir. Ziyaret edilen sitenin bilgi gizliliği ve yasal politikalarının
da okunup onaylanmış olması gerekmektedir. Başkaca sitelere yapılan yönlendirmelerden doğacak
zarar ve ziyandan Kutay Ürkmen ve web sitesi sorumlu değildir.
Bu internet sitesinin içeriğinde yazan yazılar Kutay Ürkmen ‘e ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846
sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai
yaptırımlara tabi olurlar. Kutay Ürkmen yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.
Bilgi Toplama
Bu siteye yapılan ziyaretler, hizmet geliştirmeleri ve istatistikler bakımından düzenli olarak takip
edilmektedir. Siteye erişmek için kullandığınız Internet servis sağlayıcı adı ve IP adresi, siteye erişme
tarihi ve saatiniz, sitede bulunduğunuz sırada eriştiğiniz sayfalar ve siteye doğrudan bağlanmanızı
sağlayan diğer web sitesinin IP adresi gibi bilgiler kayıt altına alınabilir. Ancak bu bilgilere sadece site
sahibi ve teknik yönetici personel tarafından erişime izin verilir.

Çerezler (Cookies)
Çerezler, siteyi kullandığınızda sizi tanıyabilmek ve güvenliği sağlayabilmek amacıyla kullanılan,
tanımlayıcı bilgileri bilgisayarınızda saklayan küçük dosyalardır. Çerezler, web uygulamalarının
kişiselleştirilmesinde tercihleriniz hakkında bilgi toplayarak uygulama ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve
beğenilerinize göre ayarlayabilir. Çerezler, sizin paylaştığınız bilgiler hariç hiçbir veriye veya
bilgisayarınıza ulaşamaz. Sitede Google Analytics kullanılarak ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek
amacı ile geliştirme ve analizler yapılmaktadır. Google analizleri siteyi kullanıcıların nasıl kullandığını
analiz etmeye yardımcı olmak için çerezler kullanır. Siteyi kullanımınız hakkında çerezler tarafından
üretilen IP adresiniz dâhil her türlü bilgi, Birleşmiş Milletler'deki Google sunucuları tarafından
depolanmaktadır. Siteyi kullanımınızla ilgili değerlendirme yapmak amacıyla Google bu bilgiyi
kullanacaktır. Google, kanunlar tarafından gerektiğinde veya 3. Şahıslar Google adına bu bilgiyi
istediğinde bilgileri 3. Şahıslara gönderebilir. Google, IP adresinizi elindeki diğer verilerle
ilişkilendirmeyecektir. Tarayıcınızda belirli ayarları seçerek çerezleri kullanımını reddedebilirsiniz fakat
bunu yaparsanız; bu siteyi tüm işlevleri ile tam olarak kullanamayabilirsiniz. Siteyi kullanarak
verilerinizin Google tarafından işlenmesine onay verirsiniz. Google Analytics'ten çıkmak için lütfen şu
bağlantıyı ziyaret ediniz. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Güncelleme
Site sahibi, sitede kullanıma sunulan bilgiyi, Kullanma Koşulları da dahil olmak üzere, önceden bir ihtara
gerek olmaksızın güncelleme, değiştirme, siteyi yeniden organize etme hakkını saklı tutar. Değişiklikler
sitede yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Kullanıcı, siteyi kullanmakla ya da siteye erişmek ile bu
değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Site sahibi, yapabileceği tüm bu değişiklikler esnasında yürürlükteki
yasal mevzuat çerçevesinde yayınlamakla yükümlü olduğu bilgilerin kesintisiz olarak erişilebilir
olmasına dikkat eder. Site sahibi, sitenin içeriklerinin güncel ve eksiksiz olması için çalışır, ancak bunu
garanti edemez. Sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, yetkisiz olarak değiştirmek, herhangi bir şekilde
tahrif etmek, çalışmasını engellemeye çalışmak hukuki kapsamda değerlendirilir.
Siber Saldırılar ve Güvenlik
Site sahibi ve yöneticisi, web sitesinin güvenliği konusunda tedbirleri almak için azami gayret
göstermektedirler. Ancak olası siber saldırılar sonucunda içeriğin site sahibi veya yöneticisi bilgisi
dışında değiştirilmesi, zararlı içeriklere yönlendirilmesi veya yanıltıcı hale gelmesinden dolayı sorumlu
tutulamaz. Bu tip bir saldırı hitamında site kontroller için derhal çevrimdışı hale alınır.
Anlaşmazlık ve çözüm
Sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan Kullanım Koşulları ve hükümlere ilişkin
ve/veya bu Site ile olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Türkiye
Cumhuriyeti İzmir Mahkemeleri yetkilidir.

