KULLANIM KOŞULLARI

Kapsam
İşbu “Kullanım Koşulları”nda, Türkiye’de İstanbul Ticaret Odası’na 769365 sicil numarası ile
kayıtlı, MERSİS numarası 0814048052400017 olan ve kayıtlı merkezi 15 Temmuz Mahallesi
Cami Yolu Caddesi WM Plaza No:50 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresinde bulunan bir anonim
şirket olan World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“World Medicine”)
ait ve World Medicine tarafından kontrol edilen www.worldmedicine.com.tr (“İnternet Sitesi”)
internet sitesine ilişkin kullanım koşulları düzenlenmektedir.
İnternet Sitesi’ne ilişkin her türlü hak World Medicine’e aittir. Bu İnternet Sitesi’ni ziyaret
etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu
"Kullanım Koşulları"nda belirtilen tüm şartları kabul etmektesiniz.
World Medicine, İnternet Sitesi’nde herhangi bir sebep göstermeksizin ve ihbarda
bulunmaksızın bu kullanım koşullarını iyileştirme, değiştirme veya yenileme hakkına sahiptir.
Kullanım Koşulları’na tabi olunmak istenmemesi halinde İnternet Sitesi’ne erişilmemesi ve
İnternet Sitesi’nin kullanılmaması gerekmektedir.
İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez ve bu
şekilde yorumlanamaz. Herhangi bir ürün veya sağlık durumunuz gibi konularda mutlaka bir
hekime başvurulması gerekmektedir. İnternet Sitesi’nin belirli bölümleri yalnızca sağlık
mesleği mensubu olduğunu kabul ve taahhüt edenler için olup, yalnızca onların erişimine
açıktır. Bu bölümlere sağlık mesleği mensubu olmayanların erişimi kesinlikte yasaktır.
World Medicine, bu sitede yer alan herhangi bir içerikten kaynaklandığı iddia edilen doğrudan
veya dolaylı, menfi veya müspet hiçbir zarardan, kar kaybından, veri kaybından sorumlu
değildir.
İnternet Sitesi vasıtasıyla usulüne uygun olarak toplanan tüm kişisel veriler, 6698 Sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), İnternet sitemizde yer alan Aydınlatma Metni içeriği
ve Gizlilik Politikamız kapsamında yönetilmektedir. Bu kapsam ziyaretçilerin Gizlilik
Politikası’nı incelemesi gerekmektedir.

Fikri Mülkiyet/Marka Hakları
İnternet Sitesi, kişisel kullanım için hazırlanmış olup, ticari amaçlarla kullanılamaz. İnternet
Sitesi’nin kullanımı ile World Medicine, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen
marka, patent, endüstriyel tasarım gibi hakları ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabi
haklarını devretmemekte, herhangi bir lisans veya başkaca bir hak vermemektedir.
İnternet Sitesi’nde yer alan hiçbir içerik World Medicine’in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz,
çoğaltılamaz,

değiştirilemez,

yayınlanamaz,

iletilemez,

tekrar

kullanılamaz,

tekrar

gönderilemez ve pazarlanamaz. Yazılı izin verilmesi durumunda dahi yapılacak kullanım
nedeniyle, doğrudan veya dolaylı, menfi veya müspet herhangi bir zararın ortaya çıkması
halinde World Medicine’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, doğacak herhangi
bir zarardan doğrudan bu paylaşımı yapan gerçek veya tüzel kişi sorumlu olacaktır.
Yasal Uyarılar
World Medicine, İnternet Sitesi’nde yer alan içeriklerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili bir
taahhüt vermemektedir. Bu nedenle İnternet Sitesi’nin kullanımı ve içerikleri ile ilgili bir
zararın meydana gelmesi halinde World Medicine’in herhangi sorumluluğu ve tazmin
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
İnternet Sitesi’ne erişim ve/veya içeriklerin indirilmesi halinde, kullanılan bilgisayara veya
diğer cihazlara bulaşabilecek virüslerden veya diğer zararlı uygulamalardan ve bunların
uğratacağı zararlardan World Medicine sorumlu değildir. Güvenlik duvarı ve anti virüs
programları gibi koruyucu programların kullanılması, Kullanıcıların sorumluluğundadır.
İnternet Sitesi’nde yer alan bilgiler, sağlık mesleği mensupları tarafından verilen hizmet yerine
geçmemektedir. Bu tür bir hizmet ya da tedaviye ihtiyaç duyulması halinde, sağlık mesleği
mensuplarına ve sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. İnternet Sitesi’nde yer alan
hiçbir içerikte tıbbi tavsiye bulunmamaktadır ve var olan bir içerik tıbbi tavsiye olarak
yorumlanamaz.
İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait başka internet sitelerine link verilmesi ya da başka
bir internet sitesine atıf yapılması halinde World Medicine, link verilen veya atıf yapılan
internet sitelerinde yer alan içeriğin hukuka uygunluğundan, doğruluğundan ve güncelliğinden
sorumlu değildir. Kullanıcıların ya da üçüncü kişilerin link verilen ya da atıf yapılan sitede yer

alan bilgiler nedeniyle zarar görmesi halinde World Medicine’in herhangi bir hukuki ve/veya
cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yan Etki Bildirimi
İnternet Sitesi içerisinde bir tıbbi ürününün kullanımı ile ilişkili Advers Olay (Yan Etki)
bildirimi yapılması halinde, World Medicine bu durumu yetkili kurumlara bildirmekle
mükelleftir. Bu nedenle World Medicine böyle bir durumda, ilgililer ile iletişime geçerek bilgi
talebinde bulunulabilir.
Tabi Olunan Hukuk ve Yargı Yeri
Bu Kullanım Koşulları ve uygulanması Türk hukukuna tâbidir. İşbu Kullanım Koşullarından
veya bu İnternet sitesinin kullanımından kaynaklanan bir ihtilafın vuku bulması halinde bu
ihtilaf öncelikle taraflar arasında iyi niyetli müzakerelerle çözümlenmeye çalışılacaktır.
İhtilafın müzakereler sonrasında sonuçlanmasının mümkün olmaması halinde, uyuşmazlık
bakımından yetkili mahkeme Bakırköy Mahkemeleridir.
Siteye Gönderilen Bilgiler
İnternet Sitesi’ne gönderilen ve Gizlilik Politikası kapsamı dışında kalan tüm bilgiler “gizli
olmayan bilgi” olarak kabul edilecektir. Bu bilgiler gönderildikleri tarih itibariyle World
Medicine mülkiyetinde kabul edilecek olup, gönderilen tüm materyal, gönderen kişiye veya
sağlayıcısına

ücret

ve/veya

tazminat

ödenmeksizin

World

Medicine

tarafından

kullanılabilecektir.
World Medicine, İnternet Sitesi’nde yer alabilecek tüm yorumları ve paylaşımları takip etmeyi
taahhüt etmemektedir. Gönderilmiş içeriğe ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk gönderen
kişiye ait olup, World Medicine’nin herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Kanuna ve ahlaka aykırı yorumlar, paylaşımlar, mesajlar ve materyallerin İnternet Sitesi’nde
paylaşımı yasaktır. Bu yönde paylaşımlar olduğunda World Medicine’in, derhal ve bildirimde
bulunmaksızın, kullanıcının siteyi kullanmasını önlemek ve kullanıcı tarafından gönderilen
bilgileri, verileri ve içeriği kaldırma hakkı bulunmaktadır.

