SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu
SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve
tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Bu kabul, site ziyaretçilerine ve siteye üye
olan kullanıcılara herhangi bir mali yükümlülük doğurmamaktadır.
Bu SİTE'de sunulan hizmetler AKCAN SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "FLYTOREMEDY"
olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi PROF. DR. YUSUF AKCAN olup, SİTE
üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi FLYTOREMEDY'ye aittir.
Bu sitede gösterilen ve tanıtılan her hastane ve doktor ile firmamız arasında hizmet sözleşmesi bulunmaktadır

SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
Bu internet sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş
varsayılmaktadır.
Siteye üye olan kullanıcıların sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi
olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara
göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu,
bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş
sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu
sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu
sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Site üye olan kullanıcılar, üye olmakla birlikte FLYTOREMEDY’nin anlaşmalı olduğu doktor ve hastane
profillerine erişim sağlayabilecektir. Siteye üye olan kullanıcılar veya yakınları, sitemiz bünyesinde
gösterilen doktorlardan sağlık hizmeti aldığı takdirde, FLYTOREMEDY aracılığını kabul ve beyan etmiş
sayılmaktadır. Bundan sonra, bu sitedeki doktorlara ve hastanelere olan kullanıcı erişimini
FLYTOREMEDY’nin sağladığı hem hasta-müşteri bakımından, hem de FLYTOREMEDY ile olan hizmet
sözleşmesi yükümlülü gereği dokto ve hastaneler tarafından kabul edilmiş olur.

Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz
tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibine veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası

hukukun koruması altındadır. Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz
konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya
aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

GİZLİLİK
FLYTOREMEDY, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri kişinin izni olmaksızın 3. Kişilere
açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi
gibi Site kullanıcısını tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’
olarak anılacaktır.
TEBLİGAT
Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, FLYTOREMEDY’ nin bilinen e-posta adresi
ve Site kullanıcısının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.
DELİL SÖZLEŞMESİ
Taraflar arasında Sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’a ait
elektronik ortamdaki yazışmalar dahil, her türlü yazılı ve basılı kaynak delil sayılmaktadır.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu “SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na
tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. FLYTOREMEDY’nin, KULLANICI ve ÜYE'nin
bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜK VE KABUL
"İşbu "SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", FLYTOREMEDY tarafından SİTE içeriğinde ilan
edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi üye olmakla
kabul etmiş olmaktadırlar. FLYTOREMEDY, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir,
değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte
yürürlüğe girer.
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