Hiperkitap Kullanım Şartları
Lisans Anlaşması ve Kullanım Şartları
Bu web sitesi (http://www.hiperkitap.com) ve veritabanı “Cankurtaran Meydanı No.6
Sultanahmet-Eminönü/Türkiye” adresinde bulunan Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık Sanayi
Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti’ne aittir ve firma tarafından yönetilmektedir.
Bu siteyi kullanmadan önce lütfen kullanım şartlarını okuyunuz. http://www.hiperkitap.com
internet sitesini kullanan kişi veya kurumlar aşağıda belirtilen sözleşme maddelerini kabul
etmiş sayılır. Eğer şartları kabul etmiyorsanız lütfen bu siteyi kullanmayınız.
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Hiperkitap; Hiperlink Eğitim İletişim Yayıncılık Sanayi Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti
tarafından geliştirilen elektronik kitap veritabanıdır ve Hiperlink’in tescilli markasıdır.
Bu anlaşmada Hiperkitap olarak anılacaktır.
Bu sitede kullanılan tüm yazılım, elektronik içerik veya diğer kaynakların telif ve
kullanım hakkı Hiperkitap’a aittir.
Sitedeki içeriklerin, kopyalanması, basılması, yayılması, başka şekle çevrilmesi,
çoğaltılması hiçbir şekilde yapılamaz. Tüm içerik Hiperkitap tarafından sağlanır.
Bu sitede sağlanan içeriğin değiştirilmesi veya içeriğin başka amaçlarla kullanılması
kesinlikle yasak olup telif hakları ihlaline girer. Bu sitede sağlanan içeriğin amacı dışında
başka serverlarda veya yerlerde yayılması ve dağıtılması yasaktır.
Bu sitede sağlanan içerikler, aksi belirtilmedikçe OLDUĞU GİBİ sağlanır. Hatalar,
eksiklikler veya yanlışlıklar için Hiperkitap sorumlu tutulamaz.
Hiperkitap veritabanında sağlanan içerikler herhangi bir virüs ve kötü yazılım içermez.
Bundan oluşabilecek gecikmeler veya zararlar için Hiperkitap sorumlu tutulamaz. Yanlış
ve kötü kullanımdan kaynaklanan zararlardan Hiperkitap sorumlu değildir.
Hiperkitap Kullanım Şartları’nın herhangi birinin ihlali durumunda Hiperlink Ltd. Şti.den
herhangi bir uyarı gelmeksizin anlaşma iptal olur. Anlaşmanın sona ermesi halinde tüm
içeriğin bilgisayarınızdan ve sistemlerinizden silmeniz gerekir.
Veritabanında bulunan yayınlar belirli sürelerle eser sahipleri ile yapılan lisans
anlaşmaları kapsamında bulundurulmaktadır. Lisans anlaşması biten veya sorunlu hale
gelen yayınların kullanımı ile ilgili haklar Hiperkitap’a aittir. Kullanıcı bu konuda
herhangi bir hak talep edemez. Hiperkitap hizmetleri ve içerikleri her zaman
değiştirebilme hakkına sahiptir.
Veritabanının ve hizmetlerinin kötüye kullanılması, ihlal edilmesi, düşmaca eylemler
nedeniyle oluşacak zararları önlemek için Hiperkitap eylemin kaynağını belirlemek
amacıyla elektronik kayıtları araştırır ve yasaların verdiği hakları kullanabilir.
Hiperkitap web sitesinde yayınlanan yazılı metin, dizayn veya grafik üçüncü kişiler
tarafından izinsiz kullanılamaz.
Hiperkitap Kullanım Şartları, Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında uygulanır.
Yürürlükte olan emredici hükümler gereğince resmi makamlarca talep edilen bilgiler
ilgili makamlara verilir. Bu durumlarda bireyler veya kurumlar herhangi bir tazminat
isteyemezler.

Hiperkitap’ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
İletişim Adresi:
Cankurtaran Meydanı No.6 Sultanahmet-Eminönü/Türkiye
Tel.
: +90 212 516 46 81 – 82
Faks : +90 212 516 46 84
E-posta: info@hiperlink.com.tr
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