Kullanım Koşulları
Son güncelleme tarihi 30 Temmuz 2020
Bu web sitesi çeşitliliği olan hedef kitlelerine erişmenin amaçlandığı ürünler hakkında
bilgiler içerdiği gibi ayrıca ülkenizde başka şekilde erişemeyebileceğiniz veya geçerli
olmayan ürünler hakkında ayrıntılı bilgileri de içerebilir. Menşe ülkenizdeki herhangi bir
hukuki süreç, düzenleme, kayıt veya kullanım ile uyumlu olmayan bilgilere
erişiminizden dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi lütfen unutmayınız.
Fikri Mülkiyet ve Ticari Marka Atıf Beyanları
2020 Viatric Inc. Tüm Hakları Saklıdır.
VIATRIS ve Viatris Logosu, bir Viatris kuruluşu olan Mylan Inc.'in ticari markalarıdır.
Koşulların Kabulü; Bağlayıcı Sözleşme
Bu ve herhangi diğer Viatris web sitelerini ziyaret eden herkes için geçerli olan
aşağıdaki kullanıma ilişkin hüküm ve koşulları dikkatlice inceleyiniz. Bu web sitesini
kullanmak için en az 18 yaşında olmanız ve sayılan şartların bağlayıcı olması için yasal
ehliyet ve tam yetkiye sahip olmanız gerekmektedir. Bu web sitelere erişim sağlayarak
ve kullanarak, yürürlükteki yasalara göre hukuka aykırı ve geçersiz olmadığı sürece,
web sitelerini kullanımınızın bir koşulu olarak, belirtilen hüküm ve koşulları
okuduğunuzu, anladığınızı ve ziyaretiniz sırasında gerçekleşen herhangi bir yasal
değişikliğe uymayı ve bunlara bağlı olmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Viatris, bu yasal
bildirimleri güncelleyerek hüküm ve koşulları ve ilgili prosedürlerini herhangi bir
zamanda ileriye dönük olarak değiştirebilir ve bu tür değişiklikler sizin için bağlayıcı
olacağından, hüküm ve koşulları dikkatle gözden geçirmenizi öneririz. Bu koşullar, son
revizyon tarihini belirtecektir. Ayrıca gerekli olduğu hallerde değişiklikler, siteyi
kullanmadan önce, değişikliğin fiili bildirimiyle veya yayından otuz gün sonra yürürlüğe
girecektir. Yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini sınırlamaksızın, bu koşullar altında
ortaya çıkan uyuşmazlıklar, ortaya çıktığı tarihte yürürlükte olan koşullara uygun
şekilde çözüme kavuşturulacaktır.
Fikri Mülkiyet /Ticari Marka Bildirimi
Bu veya diğer Viatris web sitelerindeki ticari markalar ve hizmet markaları, Viatris ve
diğerlerinin tescilli ve tescilsiz ticari markalarıdır. Web sitelerinde yer alan hiçbir şey,

Viatris'in veya söz konusu markalara sahip ortaklardan başka bir tarafın yazılı izni
olmadan

bu

tür

markaları

kullanma

lisansı

veya

hakkı

verdiği

şeklinde

yorumlanmamalıdır. Bu veya herhangi bir Viatris web sitesinin içeriği (bunlarla sınırlı
olmamak üzere, düzenlemeleri ve yerleştirme planları, isimler ve logoları, burada
kullanılan metinler, resimler ve sanat eserleri ve tüm Viatris uygulamaları dahil)
Viatris'in (veya orijinal malzemenin yaratıcısının) yürürlükteki telif hakkı, ticari marka
ve diğer fikri mülkiyet yasaları kapsamında korunmaktadır. Viatris, bu hüküm ve
şartlara tabi olarak, Viatris web sitelerine ve telif hakkıyla korunan içeriğe Viatris'in
takdirine bağlı olarak yalnızca kendi kullanımınız için erişme ve bunları kullanma yetkisi
verir. Diğer her türlü kullanım kesinlikle yasaktır. Bu lisans herhangi bir zamanda
bildirimde bulunulmaksızın ve gerekçeli veya gerekçesiz olarak iptal edilebilir. Viatris
web sitelerinden herhangi birinin ticari markalarının veya diğer içeriklerinin izinsiz
kullanımı, medeni ve/veya ceza kanunlarını ihlal edebilir. Bu tür içerikten aldığınız
herhangi kopyadaki telifli içerik kapsamında yer alan tüm telif hakkı, ticari markalar,
hizmet markaları ve diğer telif hakkı bildirimlerini saklamalısınız.
Viatris, web sitesini herhangi bir zamanda (web sitesinin belirli özelliklerini
sınırlandırmak veya sona erdirmek dahil), size bildirimde bulunmaksızın geçici veya
kalıcı olarak değiştirme veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Ayrıca Viatris, web
sitesine erişiminizin veya kullanımınızın askıya alınması veya sona erdirilmesini
kapsayacak şekilde web sitesinde yapılacak herhangi bir değişiklikten dolayı Viatris’in
hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bu koşulların herhangi bir hükmünü ihlal ettiğiniz
takdirde, web sitesine erişim yetkiniz otomatik olarak sona erecektir. Bunun yanı sıra,
Viatris, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda herhangi bir
nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, bildirimde bulunarak veya bildirimde
bulunmadan web sitesine erişiminizi askıya alabilir veya sona erdirebilir. Erişiminize
son verilmesi halinde, buradaki haklarınız da sona erecektir. Buna karşılık, sizin de
web sitesini kullanmaya derhal son vermeniz gerekmektedir. Doğası gereği geçerliliğini
koruması amaçlanan söz konusu koşulların hükümleri, sona erdirme sonrasında da
geçerliliğini yitirmeyecektir.

Ürün Bilgisi
Bu web sitesindeki ürün bilgileri Viatris tarafından sağlanmıştır ve yalnızca genel bilgi
amaçlıdır. Listelenen birçok farmasötik ve tıbbi cihaz ürünü, yalnızca bir tıp doktoru
veya yetkili tıp uzmanının reçetesiyle temin edilebilir ve bu tür ürünlerin tümü her
ülkede bulunmayabilir. Ürün bilgileri, eksiksiz tıbbi bilgi sağlamayı amaçlamamaktadır.
TIBBİ BİR DURUMUNUZ OLDUĞU TAKDİRDE, DERHAL KENDİ DOKTORUNUZA
VEYA

SAĞLIK

HİZMETİ

KURULUŞUNA

GÖRÜNÜNÜZ.

TARAFIMIZDAN

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIBBİ TEŞHİS VEYA HASTAYA ÖZEL TEDAVİ TAVSİYESİ
VERİLMEMEKTEDİR. Herhangi bir ilacın/ilaçların veya tıbbi cihazların uygun kullanımı
ve reçeteli ilaçlarınız veya tıbbi cihazlarınız hakkında eksiksiz tıbbi bilgileri, doğrudan
reçeteyi yazan doktorunuzla veya uygun olduğu durumlarda alanında uzman başka
tıbbi uzmanlar ile görüşerek edinmelisiniz. Tıp uzmanları, ürünün prospektüsünden
eksiksiz tıbbi bilgiler edinebileceklerdir. Bu ürünlerle ilgili bilgiler, ülkeye göre değişiklik
gösterebilir. Hastalar, doktorlar ve diğer tıp uzmanları, ülkelerine uygun bilgiler için
yerel tıbbi kaynakları ve düzenleyici makamları kontrol etmelidir. Bunun yanında,
birçok ülkedeki mevcut düzenlemeler, Viatris'in reçeteli ürünleriyle ilgili bilgi sağlama
ve/veya hasta sorularına doğrudan yanıt verme imkanını sınırlandırmaktadır ve hatta
bazı durumlarda yasaklamaktadır. Ancak Viatris, yerel düzenlemelere uygun olarak
yetkili sağlık hizmetleri uzmanınızdan gelen soruları yanıtlayacak ve onlara bilgi
sağlayacaktır.
Tavsiye Olmaması
Önemle belirtmek gerekir ki, Viatris bir tıp doktoru veya sağlık hizmeti kuruluşu değildir.
Bununla beraber, Viatris web sitelerinde yer alan hiçbir şeyin tıbbi, hukuki, yatırım, mali
veya diğer tavsiyeler olarak yorumlanmaması gerektiğini unutmayınız. Sınırlama
olmaksızın, web sitesindeki materyaller yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, sitelerde
yer alan hiçbir şey herhangi bir doktor-hasta ilişkisi oluşturmamakta veya sağlık hizmeti
kuruluşlarından edinilebilen tıbbi tavsiye ve tıbbi ziyaretlerin yerini almamalıdır.
Yasak Olan Yerlerdeki Geçersizliği
Bu site, bir kısmı Türkiye dışında olan, Viatris'in çeşitli işletme bölümleri ve yan
kuruluşları tarafından üretilen diğer sitelerle bağlantılıdır. Bu siteler, yalnızca söz
konusu kaynak ülkeye uygun bilgilere sahip olabilir. Viatris, ürünlerinin veya

hizmetlerinin koşullarını herhangi bir kişi, coğrafi bölge veya yargı yetkisi ile sınırlama
ve/veya sağladığımız ürün veya hizmetlerin miktarı ile sınırlama hakkını saklı tutar. Bu
web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmet için yapılan herhangi bir teklif,
yasaklandığı yerlerde geçersizdir.
Gizlilik Politikası
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerinizin Viatris
tarafından toplanması, kullanılması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılması konuları
ayrıntılı olarak Gizlilik Politikası’nda açıklanmıştır. Lütfen Gizlilik Politikası’nı dikkatlice
okuyunuz. Web sitesini kullanmakla Gizlilik Politikası’nı okuduğunuzu ve burada
açıklanan toplama, kullanma, saklama, işleme ve açıklama uygulamalarını anladığınızı
kabul etmiş oluyorsunuz.
Linkler
Viatris web siteleri, web sitelerimizin kullanıcılarına kolaylık sağlamak için temin edilen
ve doğrudan Viatris tarafından kontrol edilmeyen üçüncü kişilere ait ağ bağlantılarını
içerebilir. Viatris, bu bağlantılar aracılığıyla açılan bir web sitesinde bulunan herhangi
bir bilgiyle ilgili hiçbir iddiada ve taahhütte bulunmamaktadır. Dahil edilmiş herhangi bir
bağlantının var olması, Viatris tarafından bir onaylama veya tavsiye anlamına
gelmemektedir.
Temsil ve Garanti Olmaması
VIATRIS, WEB SİTESİNE VEYA MATERYALLERE İLİŞKİN HERHANGİ BİR TİCARİ
KULLANIM YA DA TİCARET YAPILMASINDAN KAYNAKLANAN AÇIK VEYA ZIMNİ
HERHANGİ BİR BEYAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN HERHANGİ BİR TÜR TAAHHÜT,
KOŞUL, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUN OLMASI YA DA İHLAL
DURUMUNUN

OLMAMASINI

DA

KAPSAR)

KOŞUL

VEYA

TAAHHÜT

VERMEYEREK İŞBU VESİLE İLE WEB SİTESİ İLE BAĞLANTILI OLARAK
PAYLAŞILAN

BİLGİ VEYA MATERYALLERİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI, PARA

BİRİMİ YA DA GÜNCELLEME SIKLIĞI DAHİL OLMAK ÜZERE KESİNLİKLE BU TÜR
TEMİN İDDİALARINI REDDEDER. VİATRİS WEB SİTELERİ VE VİATRİS WEB
SİTELERİNDEKİ HER ŞEYİ “OLDUĞU GİBİ” YA DA “MEVCUT HALİYLE” KABUL
ETMİŞ SAYILIRSINIZ. VİATRİS, WEB SİTELERİNİN KULLANIMINDAN VEYA WEB
SİTELERİNİN İÇERİĞİNDEKİ HATA VE EKSİKLİKLERDEN DOLAYI HİÇBİR
YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

VIATRIS,

(I)

VIATRIS

WEB

SİTELERİNİN

GEREKSİNİMLERİNİZİ

KARŞILAYACAĞINA(II) VIATRIS WEB SİTELERİNİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA,
GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINA (III) VIATRIS WEB SİTELERİNİN
KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLARIN DOĞRU VEYA GÜVENİLİR
OLACAĞINA,(IV) VIATRIS WEB SİTELERİNDE KULLANILAN HERHANGİ BİR MAL
VEYA HİZMET KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZE BİREBİR UYACAĞINA, (V)
VIATRIS WEB SİTELERİNDE HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNE,(VI)
VIATRIS WEB SİTELERİNİ VEYA VIATRIS WEB SİTELERİNDEN ELDE EDİLEN
HERHANGİ BİR MATERYALİ KULLANMANIZIN, BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZ VEYA
MOBİL CİHAZINIZ DA DAHİL HERHANGİ BİR ZARARA VEYA ZARARA NEDEN
OLMAYACAĞINA VEYA BU MATERYALLERİN ELDE EDİLMESİNDEN HİÇBİR VERİ
KAYBINA NEDEN OLMAYACAĞINA DAİR HİÇBİR GARANTİ VEYA TAAHHÜT
VERMEMEKTEDİR.

BU

BÖLÜMDEKİ

SINIRLAMALAR,

İSTİSNALAR

VE

SORUMLULUK REDDİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE
GEÇERLİDİR. VIATRIS, UYGULANABİLİR YASALAR KAPSAMINDA REDDİNİN
YASAK OLDUĞU HERHANGİ BİR KOŞULU, TAAHHÜTÜ VEYA DİĞER HAKLARI
REDDETMEYECEKTİR.
Sorumluluğun Sınırlandırılması
VIATRIS'İN WEB SİTELERİNİ KULLANIMIMIZIN RİSKİ SİZE AİTTİR. HİÇBİR
DURUMDA

VIATRIS

VEYA

BAĞLI

ŞİRKETLERİ,

YÖNETİCİLERİ

VEYA

ÇALIŞANLARI, SINIRLAMA OLMAKSIZIN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, HERHANGİ BİR
HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BU SİTENİN, BAŞKA HERHANGİ BİR
VIATRİS WEB SİTESİNİN VEYA HERHANGİ BİR SİTEDE BULUNAN HERHANGİ
BİR

BAĞLANTILI

WEB

SİTESİNİN

OLUŞTURULMASINDAN

VEYA

KULLANILMASINDAN VEYA BAĞLANTIDAN KAYNAKLANAN CEZAİ, ÖZEL,
ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA HERHANGİ BİR TALEP VEYA KAYBA İLİŞKİN
SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ. BU SINIRLAMA, BİLGİSAYAR EKİPMANINIZIN
HASARINI VEYA BİLGİSAYAR EKİPMANINIZI VEYA DİĞER MÜLKİYETİNİZİ, KAR
KAYBINI, SAYGINLIK VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN EDİMLERİ ETKİLEYEN
HERHANGİ BİR VİRÜSÜ DE İÇERMEKTEDİR.
KAYIPLAR (VIATRİS BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞINA DAİR TAVSİYE ALMIŞ
OLSA

BİLE):

(I)

VIATRIS

WEB

SİTELERİNİN

KULLANIMI

VEYA

KULLANILAMAMASI; (II) HERHANGİ BİR MALDAN, VERİLERDEN, BİLGİLERDEN ,
HİZMETLERDEN

VEYA

ALINAN

MESAJLARDAN

VEYA

VIATRIS

WEB

SİTELERİNDEN VEYA BU SİTELERİN SONUCUNDA GİRİLEN İŞLEMLERDEN
KAYNAKLANAN YEDEK MAL VE HİZMETLERİ TEDARİK ETMENİN MALİYETİ; (III)
İLETİMLERİNİZE VEYA VERİLERİNİZE YETKİSİZ ERİŞİM YA DA VERİLERİNİZİN
DEĞİŞTİRİLMESİ; (IV) HERHANGİ BİR KULLANICININ VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN
VIATRIS WEB SİTELERİNDEKİ BEYANLARI VEYA DAVRANIŞLARI; (V) VIATRIS
TARAFINDAN KULLANILAN İÇERİKLERE GÜVENİNİZ VEYA (VI) VIATRIS WEB
SİTELERİNE İLİŞKİN DİĞER HERHANGİ BİR KONUYLA İLGİLİ ŞARTLARDA
BELİRTİLEN SORUMLULUK REDDİ VE SINIRLAMALAR, BURADA SAĞLANAN
HERHANGİ BİR SINIRLI ÇÖZÜMÜN TEMEL AMACININ BAŞARISIZ OLMASI
DURUMUNDA

GEÇERLİ

OLACAKTIR.

BAZI

YARGI

BÖLGELERİ

BELİRLİ

TAAHHÜTLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARA
İLİŞKİN SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASINA VEYA HARİÇ TUTULMASINA
İZİN VERMEZ. BUNA GÖRE YUKARIDAKİ SINIRLAMALARIN BAZILARI SİZİN İÇİN
GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, VIATRIS VE
VIATRIS’İN

GÖREVLİLERİ,

YÖNETİCİLERİ,

ÇALIŞANLARI

VEYA

BAĞLI

ŞİRKETLERİNİN VIATRIS WEB SİTELERİNDEN VEYA VIATRIS İÇERİĞİNİ
KULLANIMINIZDAN

KAYNAKLANAN

MAKSİMUM

SORUMLULUĞU,

HUKUKİ

SEBEBİ FARKETMEKSİZİN (SÖZLEŞME, HAK İHLALİ, TAAHHÜT İHLALİ VEYA
BAŞKA BİR ŞEKİLDE) TOPLAMDA 100 ABD DOLARINI AŞMAYACAKTIR.

Tazminat
Yasaların izin verdiği ölçüde, Viatris web sitelerini kullanımınızdan dolayı siz
sorumlusunuz. Viatris'i ve görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını veya bağlı şirketlerini
herhangi bir iddia, eylem veya talepten ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk, hasar,
kayıp ve masrafa karşı savunmayı, tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul
ediyorsunuz. (i) herhangi bir üçüncü taraf içeriğini kullanmanız veya bunlara
güvenmenizle bağlantılı veya bunlardan kaynaklanan makul yasal ve muhasebe
ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere eylemler veya talepler ve ilgili her
türlü sorumluluk, hasar, kayıp ve masraf (ii) herhangi bir Viatris içeriğini kullanmanız
veya bunlara güvenmeniz, (iii) Viatris web sitelerini yetkisiz kullanımınız veya kötüye
kullanmanız veya (iv) bu hüküm ve koşulların herhangi bir bölümünü, herhangi bir

temsili, yi veya geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemeyi ihlal etmeniz
durumunda Viatris,

dava veya uygun yasal işlem için size derhal bildirimde

bulunabilecektir.
Viatris, masrafları kendisine ait olmak üzere, sizin tarafınızdan tazminata tabi herhangi
bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutar (bu
konudaki tazminat yükümlülüklerinizi sınırlandırmadan) ve bu durumda, Viatris’in bu
savunmaları ortaya koyabilmesi için işbirliği yapmayı kabul etmiş oluyorsunuz.
Davranış Yükümlülükleriniz
Web sitesini veya web sitesinde yer alan herhangi bir materyali veya içeriği
değiştiremez ve değiştirmeye teşebbüs dahi edemezsiniz. Web sitesinde bulunan
herhangi bir materyali (tek tek veya toplu halde) dağıtmanız yasaktır. Bunun dışında
adil kullanım ve / veya yasal alıntılar ile ilgili geçerli yasalara tabi olarak Viatris’ten yazılı
izin almadan, web sitesini veya herhangi bir içeriğini başkaca bir siteye veya hizmete
yükleyemez veya başka bir şekilde dahil edemezsiniz. Web sitesi hizmetlerini veya
Viatris’in erişim sağladığı herhangi bir Viatris sunucusunun kapasitesini zorlayacak,
devre dışı bırakacak veya bozacak şekilde müdahalelerde bulunamayacağınız gibi,
herhangi bir üçüncü kişinin web sitesi hizmetlerini, diğer hesapları bilgisayar sistemleri
ve Viatris sunucusuna bağlı ağları bilgisayar korsanlığı, parola madenciliği veya diğer
yollarla edinilmesine yardımcı olacak şekilde de kullanamazsınız. Otomatik örümcek,
bot, kazıyıcı veya diğer benzer araçların kullanılması dahil olmak üzere, web sitesinde
kasıtlı olarak sunulmayan herhangi bir araçla herhangi bir malzeme veya bilgi elde
edemez veya elde etme girişiminde bulunamazsınız (iyi niyetli, genel amaçlı arama
motoru indeksleme hariç). Web sitesi hizmetlerini kullanma hakkınız, uluslararası
yasalar ve bulunduğunuz ülkenin yasaları ve yönetmelikleri tarafından daha da
sınırlandırılabilir. Web sitesi hizmetlerini (i) spam içeren veya başka şekilde yinelenen
veya istenmeyen mesajlar içeren kullanıcı yorumlarını geçerli yasayı ihlal edecek
şekilde gönderemezsiniz, (ii) çocuklar için zararlı veya üçüncü kişilerin gizlilik haklarını
ihlal eden materyaller dahil olmak üzere , müstehcen, tehdit edici, iftira niteliğinde veya
başka bir şekilde yasa dışı veya haksız materyal yükleyemez ve/veya yayınlamazsınız,
(iii) yazılım virüsleri veya diğer zararlı bilgisayar kodları, dosyalar, komut dosyaları,
aracılar veya programlar içeren materyalleri yükleyemez ve/veya yayınlamazsınız, (iv)
Web sitesindeki iletişim forumları aracılığıyla herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir

bilgileri ticari amaçlarla edinip söz konusu kişisel verileri işleyemezsiniz. Web sitesinin
güvenlikle ilgili özelliklerini veya web sitesi hizmetlerinin kullanımına ilişkin sınırlamaları
uygulayan özellikleri engelleyemez, devre dışı bırakamaz veya başka bir şekilde
müdahale edemezsiniz ya da web sitesinde erişim izninizin olmadığı herhangi bir
alana, özelliğe veya içeriğe erişim sağlayamaz veya erişim girişiminde dahi
bulunamazsınız. Web sitesine veya bunlarla bağlantılı olarak kullanılan herhangi bir
teknolojiye veya sisteme ters mühendislik veya tersine mühendislik uygulama
girişiminde bulunamazsınız.
Tabi Olduğu Hukuk ve Yargı Yeri
Bu hüküm ve koşullara, herhangi bir yasa çatışması ilkesine bakılmaksızın, Türk
hukukuna tabi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yorumlanacaktır. Siz ve
Viatris arasında bu hüküm ve koşullardan kaynaklanan veya buradaki konuyla ilgili
herhangi bir ihtilafın İstanbul Çağlayan mahkemeleri ve icra dairelerinde görülmesine
ve çözüme kavuşturulmasına özellikle rıza göstermiş olursunuz. Bu kapsamda, bu
hüküm ve koşulların taraflarının her biri, bu hüküm ve koşullardan kaynaklanan veya
bu hüküm ve koşulların konusuyla ilgili olarak taraflar arasındaki herhangi bir
anlaşmazlığın

münhasır

yerinin

Türkiye

Cumhuriyeti

içinde

bulunan

Türk

mahkemelerinde olacağını kabul eder.
Genel Koşullar

Bu hüküm ve koşullar, ilgili hüküm ve koşullara atıfta bulunarak açıkça dahil edilen
diğer sözleşmelerle birlikte, bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizinle Viatris
arasındaki tam ve münhasır bir anlaşma ve sözleşmedir. Önceden yazılı iznimiz
olmadan, bu hüküm ve koşulların kapsamındaki haklarınızdan, tamamen veya kısmen,
kanun gereği veya başka bir şekilde biri için feragat edemez veya devredemezsiniz.
Herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın veya onay almaksızın bu hüküm ve
koşullardan feragat edebiliriz. Herhangi bir hükmün yerine getirilmemesi, bundan
sonraki herhangi bir zamanda yerine getirilmesini talep etme hakkımızı etkilemeyeceği
gibi, sözü edilen hüküm ve koşulların herhangi bir ihlali veya temerrüdü veyahut bu
hüküm ve koşulların herhangi bir hükmünden de feragat anlamına gelmeyecektir. Bu

hüküm ve koşulların bölüm başlıkları içermesi sadece kullanıcıya kolaylık sağlamak
içindir ve herhangi bir hükmün yorumlanması üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Bu hüküm ve koşullar boyunca, "dahil" kelimesinin kullanımı "dahil ancak bunlarla
sınırlı olmamak üzere" anlamına gelecektir. Bu hüküm ve koşulların herhangi bir
kısmının

geçersiz

veya

uygulanamaz

olduğuna

karar

verilmesi

halinde,

uygulanamayan kısım mümkün olan en geniş kapsamda yürürlüğe girecek iken; kalan
kısımlar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

