Yasal Bildiri

YASAL BİLDİRİBU WEB SİTESİ, PROMOSYON İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, IFPMA
İLAÇ PAZARLAMA UYGULAMALARI KURALLARINA (WWW.IFPMA.ORG) VEYA İLGİLİ
BÖLGEDE GEÇERLİ
OLAN KURALLARA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.

YASAL UYARIİşbu web sitesi, AstraZeneca tarafından sunulmaktadır ve yalnızca belli bir
grup için hazırlanmıştır. Bu grup, bölgesel veya uluslar arası belli
bir grup ve/veya belli bir sınıf olabilir. İşbu web sitesini oluştururken makul çerçevede
dikkat sarf etmiş olmamıza karşın, nerede olursa olsun,
herhangi bir kişinin veya kuruluşun, doğrudan doğruya veya başka bir şekilde, bu web
sitesinde yer alan veya bu web sitesi üzerinden eriştiği ve
tarafımızdan veya üçüncü bir şahıs tarafından verilen bilgilerin sonucunda
gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü herhangi bir sorumluluk
üstlenmemekteyiz. İşbu web sitesinde yer alan hiçbir ifade, herhangi bir öneri veya
tavsiye olarak yorumlanmamalıdır ve herhangi bir karar
alırken veya bir eylemde bulunurken bu web sitesine güvenerek hareket edilmemelidir.
Bu internet sitesinde yer alan bilgi ve veriler hiçbir şekilde yasalara aykırılık unsurları
taşımamaktadır. Bu site üzerinden gayri kanuni bir faaliyette bulunulması mümkün
değildir.
Tıp alanındaki ilerlemeler ve gelişmeler süreklilik arz ettiğinden, işbu web sitesinde yer
alan bilgiler her zaman tamamıyla güncel kalamaz ve bu
nedenle bu bilgiler “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE” sunulmaktadır.
İŞBU WEB SİTESİNİN İÇERİĞİNİN ZAMANINDALIĞI, GÜNCELLİĞİ, DOĞRULUĞU,
TAMLIĞI VEYA HERHANGİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA DAİR BEYANLAR VEYA BU
WEB SİTESİNİ KULLANARAK ULAŞABİLECEK SONUÇLARIN HATASIZ VEYA
GÜVENİLİR
OLACAĞINA İLİŞKİN OLANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, BU WEB SİTESİNİN
HERHANGİ BİR İÇERİĞİ HAKKINDA SARİH VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ
VERMEMEKTEYİZ,
BEYANDA VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTAYIZ. Bu web sitesinden alınan veya
indirilen bilgileri yalnızca kendi takdirinize dayanarak ve sorumluluğu
yine size ait olarak kullanmayı kabul etmektesiniz.
İşbu web sitesinde yer alan tıbbi bilgilerin, bilgi sahibi tıbbi tavsiyenin yerine geçmesi
amaçlanmamıştır ve kişisel sağlık meseleleriyle ilgili
gönderilen e-posta mesajlarına yanıt vermemekteyiz. Bu web sitesinde ürünlerle ilgili
verilen bilgiler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.
Hastalar ve sağlık uzmanları, kendi ülkelerine uyan bilgilerle ilgili olarak yerel tıbbi
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kaynaklara ve düzenleme makamlarına danışmalıdırlar.
BU WEB SİTESİNDE YER ALAN HERHANGİ BİR BİLGİNİN İLGİLİ OLDUĞU BELLİ BİR
SORUNLA VEYA KONU İLE İLGİLİ OLARAK HAREKETE GEÇMEDEN ÖNCE
GEREKEN
VASIFLARI HAİZ BİR SAĞLIK UZMANINA DANIŞMALISINIZ.
İşbu web sitesinde yer alan hiçbir ifade AstraZeneca PLC şirketinin hisselerine, ADR
belgelerine veya başka menkul kıymetlerine yatırım yapma
veya bunlarla başka bir şekilde iş yapma daveti teşkil eder şekilde yorumlanmayacaktır.
Gerçek sonuçlar ve olaylar bu web sitesinde yer alan
tahminlerden, görüşlerden veya beklentilerden büyük ölçüde farklı olabilir ve menkul
kıymetlerin fiyatının geçmişteki performansı bu menkul
kıymetlerin gelecekteki performansına rehberlik ettiği düşünülmemelidir.
TELİF HAKKI BİLDİRİMİ İşbu web sitesinin, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte işbu web
sitesinde yer alan tüm dokümanların, dosyaların, metinlerin, görüntülerin,
grafiklerin, işaretlerin ve kodların ve bu web sitesinin genel “look and feel” (“bak ve
hisset”) telif hakkı AstraZeneca’ya (tüm Hakları
Saklıdır) veya üçüncü şahıs lisansörlere aittir.
İşbu web sitesini (üçüncü şahsa ait olduğu belirtilen içerik haricinde) kopyalayabilir, bu
web sitesinin belli bölümlerini veya dokümanlarını
çıktı halinde alabilir ve ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz; bununla beraber, böyle
bir kopyada veya çıktıda tüm telif hakkı bildirimi
ve diğer müseccel bildirimler ve uyarılar yer almalıdır. Aksi belirtilmediği sürece ürün
adlarımızın tamamı tescilli markalardır.
AstraZeneca logoları ve markaları önceden yazılı iznimiz alınmadan kullanılamaz veya
çoğaltılamaz. Yukarıda özellikle belirtilenlerin haricinde
işbu web sitesinin içeriğinin herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılması
(çerçeveleme, bu web sitesine veya içeriğine dayanarak türev
eserler hazırlama, başka web sitelerine dahil etme, elektronik bilgi erişim sistemleri veya
yayınlar dahil olmak üzere) yasaktır. Bu web sitesine
önceden yazılı iznimiz alınmadan başka bir web sitesine bağlantı yapılamaz.
İşbu web sitesinde bulunan üçüncü şahıslara ait içeriği kullanma hakkına sahip olmanızı
garanti etmemekteyiz ve böyle içeriklerin
kullanılmasından veya indirilmesinden önce üçüncü şahıs sahipten müsaade alınmalıdır.
Önceden gerekli izinler alınmadan, telif hakkı koruması
altında olan içerik veya böyle bir içeriğin üzerinde yer alan yazara atıf bildirimi veya telif
hakkı bildirimi değiştirilemez.
Yukarıda öngörülen sınırlı müsaade haricinde, bu web sitesinde yer alan hiçbir ifadenin
başka bir hak veya lisans verdiği anlaşılmamalıdır.
KULLANICI TARAFINDAN VERİLEN BİLGİLERİ KULLANMA HAKKIBunlarla sınırlı
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olmamakla birlikte, kişisel bilgiler, ustalık bilgileri, görüşler, fikirler, sorular, teknikler,
özetler ve sair gibi bu web
sitesine dahil edilmesi için herhangi bir materyal sunduğunuz zaman, (i) söz konusu
materyalin gizli addedilmemesini ve (ii) AstraZeneca’ya ve
grup şirketlerine söz konusu materyallerin herhangi birini veya tamamını herhangi bir
sınırlama olmadan herhangi bir amaçla kullanma, ifşa etme,
kopyalama, değiştirme, adapte etme, alenen sergileme ve çevirisini yapma hususunda
dünya çapında, sürekli, telif ücreti içermeyen ve münhasır
olmayan bir lisans vermeyi kabul etmiş olmaktasınız.
Bu web sitesine dahil edilmesi için sunduğunuz materyalleri önceden ihbarda
bulunmadan yalnızca kendi takdirimize dayanarak çıkarma veya silme
hakkımızı saklı tutmaktayız.
Internet sitesindeki bilgi ve verilerin 3. şahıs ya da kurumlarca kanuna aykırı bir şekilde
değerlendirilmesi durumunda doğacak sonuçlardan AstraZeneca sorumluluk kabul
etmeyecektir.
Internet sitesine kayıt olanlar ya da kişisel bilgilerini bırakanlar yönünden gereken
korumanın ve alt yapının sağlanmasına rağmen, AstraZeneca’ya atfedilebilecek bir kusur
olmadan, teknik bir arıza ya da gizliliğin korunamaması hallerinde AstraZeneca bundan
doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİ VE İÇERİĞİBu web sitesi, üçüncü şahıslara ait içerik
(örn. makale, veri veya özetler) ve üçüncü şahıslara ait web sitelerine hiperlink içerebilir.
Bu gibi
üçüncü şahıs içeriğini ve bağlantılarını kullanıcılarımıza nezaketen sunmaktayız. Bu web
sitesinde bahsedilen veya bu web sitesi üzerinden
erişilen veya başka bir şekilde bu web sitesi üzerinde bulunan üçüncü şahıslara ait içerik
veya web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolümüz
bulunmamaktadır; bu nedenle, bu gibi üçüncü şahıslara ait web sitelerini veya
İçeriğini onaylamamakta, desteklememekte, tavsiye etmemekte veya böyle web
sitelerinin bulunabilirliğine dair bir sorumluluk üstlenmemekteyiz.
Özellikle, üçüncü şahıslara ait içeriğin (bu web sitesinde veya başka bir web sitesinde
yayınlanan) herhangi bir şahsın fikri mülkiyet haklarını
ihlal ettiğine dair iddialardan kaynaklanan herhangi bir mesuliyeti veya söz konusu
üçüncü şahıs web sitelerinde veya içeriğinde yer alan
herhangi bir bilgi veya görüşten kaynaklanan herhangi bir mesuliyeti üstlenmemekteyiz.
İNDİRİLEN YAZILIMLARİşbu web sitesinden indirilen yazılımların bilgisayarınızda
kullanılmaya uygun olmasını ve virüs içermemesini sağlamalısınız. Aynı zamanda, söz
konusu yazılımlara ekli lisans şartlarına da uymak zorundasınız.
İŞBU WEB SİTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİşbu web sitesinin veya işbu yasal
bildirimin herhangi bir kısmını herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin
değiştirme hakkımızı saklı
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tutmaktayız. Bu yasal bildirimde yapılacak değişiklikler, işbu web sitesine bir sonraki
girişinizden itibaren geçerli olacaktır. Yukarıdakilere
bağlı kalmaksızın, işbu web sitesini güncel tutmakla yükümlü olmadığımızı belirtiriz.
IFPMA İLAÇ PAZARLAMA UYGULAMALARI KANUNUBu web sitesinin promosyon
içeriği, IFPMA İlaç Pazarlama Uygulamaları Kanununa veya ilgili bölgesel kanunlara
istinaden hazırlanmıştır. Bu web
sitesini kullandığınız zaman, içerikle ilgili herhangi bir endişenizi öncelikle AstraZeneca’ya
yöneltmeyi kabul etmiş sayılmaktasınız.
AstraZeneca’nın verdiği yanıttan memnun kalmamanız halinde (bu web sitesinin uluslar
arası nitelikte olduğu durumlarda) IFPMA’ya şikayette
bulunabilirsiniz. İçerikle ilgili şikayetler (bu web sitesinin bölgeye özgü olduğu
durumlarda) ilgili ülkede İlaç İmalatçıları Birliği’ne
yapılabilir.
BİZİMLE NASIL TEMASA GEÇECEKSİNİZAstraZeneca ile
infomaster@astrazeneca.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz.
“AstraZeneca”, “Grup”, “biz”, “bizim”, “bize” ifadeleri AstraZeneca PLC ve bağlı
kuruluşlarına yapılan atıflar anlamına gelmektedir.
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