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Kullanım Koşulları 

1. Kabul 

Bu Siteye girişiniz ve Siteyi kullanmanız aşağıdaki hükümlere ve koşullara ve tüm geçerli yasalara 
tabidir. 

Bu Siteye erişerek ve Sitede gezinerek sınırlama veya kısıtlama olmadan işbu Hükümleri ve Koşulları 
kabul ediyorsunuz ve bu koşulların Siz ve Novartis Gene Therapies arasındaki başka herhangi bir 
sözleşmenin yerini aldığınız ve bu sözleşmelerin geçersiz olduğunu onaylıyorsunuz. 

2. Tıbbi bilgiler/koşullar 

Bu sitede Novartis Gene Therapies EU Ltd tarafından sunulan ürün bilgileri yalnızca genel bilgi amaçları 
içindir. 

Burada belirtilen birçok farmasötik ve tıbbi cihaz ürünü yalnızca bir tıp doktoru ya da uygun tıp çalışanı 
tarafından reçete edilerek satılır ve ürünlerin tümü tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. 

Ürün bilgileri eksiksiz tıbbi bilgi sağlama amacı taşımaz. 

BİR TIBBİ RAHATSIZLIĞINIZ OLMASI DURUMUNDA KENDİ DOKTORUNUZA VEYA BİR SAĞLIK 
ÇALIŞANINA GÖRÜNÜN. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TANI VEYA HASTAYA ÖZGÜ TEDAVİ ÖNERİSİ SAĞLAMIYORUZ. 

Doğrudan reçete eden hekiminizle veya uygun durumda başka bir tıbbi danışmanla herhangi bir ilacın 
ya da tıbbi cihazın doğru kullanımı hakkında görüşerek reçeteli ilaçlarınız ya da tıbbi cihazlar (yararlı 
tıbbi kullanımları ve olası advers etkiler dahil) hakkında daima eksiksiz tıbbi bilgileri edinmeniz gerekir. 

Tıp çalışanları ürün bilgilendirme broşüründen tam tıbbi bilgileri edinebilir. 

Bu ürünlere ilişkin bilgiler ülkeye göre değişiklik gösterir. 

Hastalar, hekimler ve diğer tıp çalışanları ülkeleri için uygun bilgileri yerel tıp kaynaklarından ve 
düzenleyici kurumlardan kontrol etmelidir. 

Ayrıca birçok ülkede mevcut yönetmelikler Novartis Gene Therapies'in reçeteli ürünlerine ilişkin hasta 
sorularına bilgi sağlamasını ve/veya doğrudan yanıt vermesini sınırlandırmaktadır (veya hatta bazı 
durumlarda yasaklamaktadır). 

Bununla birlikte Novartis Gene Therapies yerel yönetmelikler doğrultusunda uygun sağlık 
çalışanınızdan gelen sorgulara yanıt verecek ve ona bilgi sağlayacaktır. 

3. Bilgilerin kullanılması 

Bu Sitede istediğiniz şekilde gezinebilirsiniz ancak herhangi bir metin, görüntü, ses ve video ("Bilgiler") 
dahil bu Sitedeki bilgilere ancak kendi ticari olmayan kullanımınız için erişebilirsiniz, bilgileri 
indirebilirsiniz veya kullanabilirsiniz. 

Novartis Gene Therapies'in yazılı izni olmadan Bilgileri ticari amaçlar için dağıtamaz, değiştiremez, 
aktaramaz, yeniden kullanmaz, yeniden yayınlayamaz veya kullanamazsınız. 

İndirdiğiniz herhangi bir bilgide yer alan her bir telif hakkı bildirimini ve diğer mülkiyet haklarını 
korumanız ve yeniden bildirmeniz gerekir. 
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Aksi belirtilmedikçe bu Sitede gördüğünüz veya okuduğunuz her şeyin telif hakkıyla korunduğunu ve 
işbu Hükümler ve Koşullarda ya da İnternet sitesindeki belirtilen amaçlar hariç, Novartis Gene 
Therapies'in yazılı izni olmadan kullanılmayacağını varsaymanız gerekir. 

Bu maddede aksi yönde izin verilen haller dışında Novartis Gene Therapies, bu Sitede sunulan 
materyalleri kullanımınızın Novartis Gene Therapies'in sahibi olmadığı veya iş ilişkisi olmadığını üçüncü 
tarafların haklarını ihlal etmeyeceğini beyan veya taahhüt etmez. 

Yukarıda belirtilen sınırlı yetki dışında Bilgiler için herhangi bir lisans ya da hak veya Novartis Gene 
Therapies ya da başka herhangi bir tarafın herhangi bir telif hakkı size verilmez ya da sağlanmaz. 

4. Ticari markalar/mülkiyet hakları 

Büyük harflerle, italik ya da ticari marka sembolü ile birlikte görünsün ya da görünmesin bu Sitede yer 
alan tüm ürün adlarının Novartis Gene Therapies veya bir Novartis Gene Therapies yan kuruluşunun 
ticari markaları olduğunu varsaymanız gerekir. Bu Sitede ayrıca Novartis Gene Therapies ve/veya diğer 
tarafların patentleri, tescil bilgileri, teknolojileri, ürünleri, süreçleri ya da diğer mülkiyet hakları yer 
alabilir veya bunlara atıfta bulunulabilir. 

Novartis Gene Therapies ve/veya diğer tarafların bu türdeki ticari markaları, patentleri, ticari sırları, 
teknolojileri, ürünleri, süreçleri ve diğer mülkiyet hakları açısından size herhangi bir lisans veya hak 
verilmez ya da sağlanmaz. 

Bu Sitede italik olarak yayınlanan tüm ürün adları Novartis Gene Therapies veya bir Novartis Gene 
Therapies yan kuruşunun sahip olduğu veya kendisine lisanslanan ticari markalardır. 

5. Garanti Koşulları 

Novartis Gene Therapies Bilgilerin doğru ve güncel olması için makul çaba gösterse de Bilgiler 
yanlışlıklar veya tipografik hatalar içerebilir. 

Novartis Gene Therapies Bilgilerde ve bu Bilgilerde tanımlanan ürünlerde ve programlarda bildirimde 
bulunmadan herhangi bir zamanda değişiklikler, düzeltmeler ve/veya iyileştirmeler yapma hakkını 
saklı tutar. 

Novartis Gene Therapies herhangi bir Bilginin doğruluğu konusunda bir beyanda veya taahhütte 
bulunmamaktadır. 

Novartis Gene Therapies Site içeriğindeki herhangi bir hatadan veya eksiklikten sorumluluk ya da 
yükümlülük kabul etmemektedir. 

TÜM BİLGİLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. 

NOVARTIS GENE THERAPIES BU SİTEDE SUNULAN BİLGİLERİN EKSİKSİZ YA DA DOĞRU OLMASI YA DA 
OLASI KULLANIMLARI KONUSUNDA HERHANGİ BİR GARANTİ SUNMAZ. 

SONUÇ OLARAK BİLGİLER SİTE ZİYARETÇİLERİ TARAFINDAN DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE 
DEĞERLENDİRİLMELİDİR. 

NOVARTIS GENE THERAPIES VEYA HERHANGİ BİR NOVARTIS GENE THERAPIES YAN KURULUŞU YA DA 
BU SİTENİN OLUŞTURULMASI, HAZIRLANMASI VEYA SUNULMASINA DAHİL OLAN BAŞKA HERHANGİ 
BİR TARAF BU SİTEYE ERİŞİLMESİNDEN, SİTENİN KULLANILMASINDAN YA DA 
KULLANILAMAMASINDAN VEYA SİTE İÇERİĞİNDEKİ HERHANGİ BİR HATADAN YA DA EKSİKLİKTEN 
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DOĞAN HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, ARIZİ, SONUCA BAĞLI, DOLAYLI YA DA CEZAİ ZARARDAN 
SORUMLU OLMAYACAKTIR. 

Bazı bölgelerde ima yoluyla sunulan garantilerin hariç tutulmasına izin verilmez, dolayısıyla yukarıdaki 
hariç tutma koşulu sizin için geçerli olmayabilir. 

Novartis Gene Therapies ayrıca Bilgilere erişirken veya Bilgileri kullanırken bilgisayar ekipmanınızı veya 
hesabınızdaki başka herhangi bir mülkü etkileyebilen herhangi bir zarardan veya virüsten sorumlu 
değildir veya yükümlü olmayacaktır. 

Novartis Gene Therapies önceden bildirimde bulunmadan ve sorumluluk almadan herhangi bir 
zamanda bu Siteyi sonlandırma hakkını saklı tutar. 

6. Bize sağladığınız bilgiler 

Gizlilik Politikamızda yer alan bilgiler dışında, herhangi bir veri, soru, yorum, öneri veya benzeri dahil 
elektronik postayla veya başka şekilde Siteye aktardığınız tüm yazışmalar veya materyaller gizli 
olmayan ve telifsiz bilgiler olarak değerlendirilecektir. 

Aktardığınız veya yayınladığınız her şey Novartis Gene Therapies veya yan kuruluşlarının mülkü haline 
gelir ve çoğaltma, açıklama, aktarma, yayınlama, sunma veya paylaşma dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir. 

Ayrıca Novartis Gene Therapies Siteye gönderdiğiniz herhangi bir yazışmada yer alan herhangi bir fikri, 
kavramı, teknik bilgiyi ya da teknikleri size tazminat sağlamadan, bu bilgilerin kullanılmasıyla 
geliştirme, üretim ve pazarlama ürünleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir 
amaçla kullanmakta özgürdür. 

7. Dünya genelindeki ürünler 

Bu Sitede, tümü her lokasyonda bulunmayan dünya genelinde ürünler ve hizmetler hakkında bilgi yer 
alabilir. 

Bu Sitedeki bir ürüne veya hizmete atıfta bulunulması bu ürünün veya hizmetin bulunduğunuz 
lokasyonda mevcut olduğu ya da olacağı anlamına gelmez. 

Bu Sitede atıfta bulunula ürünler kullanıldığı ülkeye bağlı olarak farklı yasal gerekliliklere tabi olabilir. 

Sonuç olarak, bu Sitedeki belirli bölümlerin yalnızca belirli ülkelerdeki kişiler için veya belirli uzman 
kullanıcılar için sunulduğu yönünde bilgilendirilebilir. 

Bu sitedeki herhangi bir şeyi ikamet ettiğiniz ülkedeki yasaların ve yönetmeliklerin izin vermediği 
herhangi bir ürün ya da herhangi bir ürün kullanımı için bir tanıtım veya reklam olarak 
değerlendirmemeniz gerekir. 

8. Yasal Uyarı 

Bu sitedeki hiçbir şey Novartis Gene Therapies veya bir Novartis Gene Therapies yan kuruluşu için 
tahvil ya da Amerikan Tevdi Makbuzu için yatırım veya anlaşma yapmaya bir davet ya da teklif 
oluşturmaz. 

Özellikle, esas sonuçlar ve gelişmeler bu Sitede belirtilen herhangi bir öngörü, görüş ya da beklentiden 
belirgin şekilde farklı olabilir tahvil fiyatlarının geçmiş performansı gelecekteki performansı açısından 
bir kılavuz olarak değerlendirilmemelidir. 
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9. Bu siteye bağlantılar 

Novartis Gene Therapies bu Siteye bağlantılar içeren herhangi bir üçüncü taraf internet sitesini 
incelememiştir ve Siteye herhangi bir bağlantı veren sitelerin ya da başka site sayfalarının içeriğinden 
sorumlu değildir. 

Kendi internet siteniz için bu Siteye bağlantı sunmak isterseniz ancak ana sayfaya bağlantı 
verebilirsiniz. 

Novartis Gene Therapies'in önceden yazılı izni olmadan bu Site içerisindeki başka herhangi bir sayfaya 
bağlantı sunamazsınız. 

Bu Sitenin bir veya daha fazla bölümünün yazılı izin olmadan başka herhangi bir üçüncü taraf sitesinde 
kullanılması veya alıntılanması yasaktır. 

10. Diğer sitelere bağlantılar 

Üçüncü taraf sitelere bağlantılar bu Site ziyaretçilerinin yararına veya onlara kolaylık sağlanması 
amacıyla sunulabilir. 

Bu Siteden ayrılırken, üçüncü taraf sitelerin kullanım koşulları ve gizlilik politikasının farklı olabileceğine 
dair sizi bilgilendirmeye çalışacağız. 

Bununla birlikte Novartis Gene Therapies diğerleri için sunduğumuz bağlantılarla ilgili sorumluluk 
kabul etmemektedir ve özellikle bu şekilde ulaşılan içeriğin doğruluğundan ya da yasallığından sorumlu 
değildir. 

Üçüncü tarafların gizlilik politikalarının ihlalinden veya ihmalinden doğan herhangi bir sorumluluğu 
kabul etmiyoruz. 

11. Bu sitede paylaşımlar 

Novartis Gene Therapies bu Sitedeki tartışmaları, sohbetleri, paylaşımları, aktarımları, mesaj 
panolarını ve benzerini zaman zaman izlese veya incelese bile Novartis Gene Therapies bunu yapmakla 
yükümlü değildir ve Sitede yer alan bu gibi bölümlerdeki herhangi bir bilgi bulunan herhangi bir hata, 
hakaret, iftira, yalan, eksiklik, yanlışlık, tanıtım materyali, müstehcenlik, pornografi, küfür, tehlike, 
gizlilik ifşası veya yanlışlıktan ya da bu bölümlerin içeriğinden doğan herhangi bir sorumluluk veya 
yükümlülük taşımamaktadır. 

Herhangi bir yasa dışı, tanıtıma yönelik, tehdit edici, iftira içeren, hakaret içeren, müstehcen, lekeleyici, 
kışkırtmaya yönelik, pornografik ya da küfürlü materyal veya bir suç oluşturan, hukuki sorumluluk 
yaratan veya başka şekilde herhangi bir yasayı ihlal eden herhangi bir paylaşımda bulunmanız veya 
aktarım yapmanız yasaktır. 

Novartis Gene Therapies, kendisini bu türde bilgileri veya materyalleri paylaşan herhangi bir kişinin 
kimliğini ifşa etmeye yönlendiren veya böyle bir talep sunan tüm yasal makamlar veya mahkemelerle 
eksiksiz şekilde işbirliği yapacaktır. 

12. Sonuçlar 

İşbu Yasal Beyanda belirtilen herhangi bir hüküm veya koşulu ihlal ettiğinizi belirlersek, bu kullanıcının 
Novartis Gene Therapies tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmasını engellemek ve kullanıcının 
Sitede paylaştığı herhangi bir bilgiyi, veriyi ve içeriği silmek dahil, herhangi bir zamanda ve bildirim 
yapmadan derhal düzeltici bir eylemde bulunabiliriz. 
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İhlaliniz nedeniyle zarar görürsek, tamamen kendi kararımız doğrultusunda sizden zarar tazminatı 
talebinde bulunabiliriz. 

13. Revizyonlar 

Novartis Gene Therapies herhangi bir zamanda bu yayını güncelleyerek işbu Hükümleri ve Koşulları 
revize edebilir. 

Bu türde herhangi bir revizyondan sizin için geçerlidir ve dolayısıyla tabi olduğunuz mevcut Hükümleri 
ve Koşulları incelemek üzere bu sayfayı periyodik olarak ziyaret edin. 

 


