
KULLANIM ŞARTLARI 
 

GENEL 
 
www.aylinyegin.com (“Site” olarak anılacaktır) web sitesini ziyaret ederek ilgili hizmet 
koşullarını, Gizlilik Politikasını ve Site üzerinden temin edilen ürün ve hizmetlere ait hüküm 
ve koşulları belirtilen kapsamlarda kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Siteye erişiminizin şekli, 
otomatik olsun veya olmasın, bu durumu değiştirmez. 
 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
 
Sitede mevcut tüm yazılı ve görsel içerik site sahibinin mülkiyetindedir ve telif hakkı fikri 
mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Site, yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için 
sağlanmıştır. Site içeriğini söz konusu hakları izinsiz, ihlal eden ederek kullanamazsınız. 
Sitedeki herhangi bir görsel veya yazılı içerik (e-posta veya diğer elektronik yollarla da dahil 
olmak üzere) herhangi bir şekilde veya ortamda değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, 
yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, gönderilemez, tercüme edilemez, satılamaz, türev 
eserler yaratılamaz, istismar edilemez, basılamaz veya dağıtılamaz. Yalnızca Site sahibinin 
yazılı izni veya söz konusu içerik ile ilgili telif hakkı karşılığı, ticari olmayan kullanımınız 
mümkün olabilir. Bu talepleriniz için iletisim@aylinyegin.com dan iletişime geçebilirsiniz. 
 

KULLANIM LİSANSI 
 
Site üzerinden veya sitede yer alan mail adreslerine herhangi bir yazılı ve görsel içerik 
ilettiğinizde aşağıdaki maddeleri kabul etmiş olursunuz: 

• Yaşınızın 13 veya üstü olduğunu 

• İçeriğin tarafınıza ait olduğunu 

• İçeriğin birlikte kendi onayınız ile iletildiğini 

• İçeriğinizin telif hakkı olmadan, herhangi bir amaçla kısmen ya da tamamen 
değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtımı, basımı ve teşhiri gibi adı geçmeyenler dahil tüm 
fikri mülkiyet haklarının  www.aylinyegin.com sitesi sahibine - site sahibi ile aranızda 
aksini belirtir yazılı ve imzalı bir anlaşma olmadığı müddetçe - karşılıksız ve sınırsız 
devredildiğini 

• İçeriğinizin kullanımı esnasında ad ve soyadınız, firma bilgileriniz, iş ünvanınız ve 
ikamet ettiğiniz il gibi kişisel bilgilerinizin de paylaşım iznini verdiğinizi 

 
Bununla birlikte, önceden yazılı iznimiz olmadan, sitenin içeriğinden herhangi birini çerçeve 
veya satır içi bağlantı kuramazsınız veya başka bir web sitesine ya da başka bir hizmete 
materyal, içerik veya fikri mülkiyetimizden herhangi birini dahil edemezsiniz. 
 

HARİCİ BAĞLANTILAR 
 
Site dahilinde göreceğiniz üçüncü taraflara ait internet sitesi bağlantıları, çerez ve işaretçiler 
ile bunlardan kaynaklı kişisel bilgi toplanması ve kullanımı da dahil olmak üzere hiçbir işlem 
www.aylinyegin.com sitesi sahibinin sorumluluğunda değildir. 
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Site dahilinde yer alan yazılı ve görsel bilgiler, hizmetler, duyurular, yorumlar, öneriler, kitap 
ve benzerlerinin değerlendirmeleri de dahil tüm içeriğin kısmen veya tamamen 
kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı her türlü hasardan, 
www.aylinyegin.com sitesi sahibi, önceden bilgilendirilmiş dahi olsa sorumlu tutulamaz. Site 
dahilinde yalnızca genel bilgilendirme amaçlı içerikler, kişisel tercih ile katılıma açık etkinlikler 
ve Site sahibinin şahsi yorum ve önerileri yer almaktadır.  
 

FESİH 
 
Site sahibi, Sitenin herhangi bir bölümünü, herhangi bir zamanda haber vermeksizin iptal 
veya fesih edebiliriz. Bu durumda dahi Siteden edinilmiş yazılı ve görsel içeriklere dair tüm 
kısıtlamalar ve işbu belgede belirtilen şartlar geçerliliklerini koruyacaklardır. 
 

İADE POLİTİKASI 
 
Site dahilinde bilgisi verilen herhangi bir ürün, hizmet, etkinlik veya eğitimi satın aldıktan 
sonra iadesi şartlara bağlıdır. Kullanılmış veya kullanılmadan geçerliliğini yitirmiş hizmet ve 
etkinliklere dair iade söz konusu değildir. Diğer durumlardaki talepleriniz ilgili ürün, hizmet, 
etkinlik veya eğitime ait iade politikalarına göre cevaplandırılır. 
 
Kullanım Koşulları, Türkiye yasalarına uygun olarak yönetilecek, yorumlanacak ve herhangi 
bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda Türkiye sınırları dahilince geçerli ilgili yasal tahkime 
tabi olacaktır. Bu belgede yer alan herhangi bir hüküm kanun maddeleri veya herhangi başka 
bir yasal nedenle uygulanamaz ise, o hüküm bu sözleşmeden ayrı kabul edilir ve kalan 
hükümlerin geçerliliklerini etkilemez. 
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