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İçerik Sorumluluğu 

 

Hizmet sağlayıcılar olarak, bu web sitelerinin kendi içeriklerinden sorumluyuz. Ancak hizmet 

sağlayıcılar, gönderilen veya saklanan bilgileri kalıcı olarak izlemek veya yasa dışı faaliyetlere işaret 

eden kanıt aramakla yükümlü değildir. 

 

Bilgileri kaldırmaya veya bilgi kullanımını engellemeye yönelik yasal yükümlülükler sorgulanmadan 

kalır. Bu durumda, sorumluluk ancak belirli bir yasa ihlali hakkında bilgi sahibi olunduğunda 

mümkündür. Yasadışı içerikler, bizler hakkında bilgi sahibi olduğumuz anda derhal kaldırılacaktır. 

 

Bağlantılar için sorumluluk 

 

Teklifimiz, harici üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerir. Bu web sitelerinin içeriği üzerinde 

hiçbir etkimiz yoktur, bu nedenle bu içerikler için garanti veremiyoruz. Bağlantılı web sitelerinin 

operatörleri veya yöneticileri her zaman kendi içeriklerinden sorumludur. 

 

Bağlantı verilen web siteleri, bağlantı kurulduğu sırada olası yasa ihlallerine karşı kontrol edilmiştir. 

Bağlantı sırasında yasadışı içerik tespit edilmedi. Bağlantılı web sitelerinin içeriğinin kalıcı olarak 

izlenmesi, bir yasa ihlali olduğuna dair makul göstergeler olmadan uygulanamaz. Yasadışı bağlantılar, 

bizler hakkında bilgi sahibi olduğumuz anda derhal kaldırılacaktır. 

 

Telif hakkı 

 

Web sitesi operatörü tarafından oluşturulan bu sayfada yayınlanan içerikler ve derlemeler Türk telif 

kanunlarına tabidir. Çoğaltılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve telif hakkı yasasının kapsamı dışında 

kalan her türlü kullanım, yazarın veya oluşturanın yazılı iznini gerektirir. Bu web sitelerinin 

indirilmesine ve kopyalarına yalnızca özel kullanım için izin verilir. 

 

Kommentiert [ALK|KGG1]: Bitte Link zur Homepage 
überprüfen und ggf. austauschen. 
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İçeriklerimizin, içerik oluşturucunun izni olmadan ticari olarak kullanılması yasaktır. 

 

Bu web sitesindeki içerikler operatör tarafından oluşturulmadığı ölçüde, üçüncü şahısların telifhakları 

gözetilir. Üçüncü kişilerin katkıları özellikle bu şekilde belirtilmiştir. Ancak, herhangi bir telif hakkı 

yasası ihlali fark ederseniz, lütfen bize bildirin. Bu tür içerikler derhal kaldırılacaktır. 

 


