Kullanıcı Sözleşmesi TR
Yasal Uyarı
• Web sitemiz ve içeriği, genel anlamda hizmetlerimize ilişkin bilgi verme amacına yönelik olarak hazırlanmış
olup; kullanıcılarımıza bir hususta verilmiş tavsiye, görüş ve/veya yönlendirme niteliğine haiz değildir.
Şirketimiz bu Sitede yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılmış işlemlerden veya Siteye
ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar/ziyandan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitede yer alan
bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir. Sitemizdeki
bilgi, belge, marka, logo, resimler, tanıtım filmleri, uçuş bilgileri, gazete kupürleri ve diğer hususlar kişisel
bilgilenme amacına hizmet ettiğinden, bunların çoğaltılması, dağıtılması, yüklenmesi, basılması, yayınlanması,
ve sair yollarla ticari amaçlara istinaden kullanılması Şirketimizin yazılı ön iznine tabidir. Site içerisinde yer
alan tüm bilgilerin, sehven yapılan hata ve beyanatlar müstesna olmak üzere, doğru, açık ve anlaşılır olması
esas amacımızdır. Bu nedenle, Siz kullanıcıların bilgilerde hasıl olabilecek değişiklerden haberdar olabilmeniz
için, Sitedeki bilgilerin, mevcut değişiklikler nazara alınarak mümkün mertebe doğru ve hızlı güncellenmesi
amaçlanmaktadır. Ancak zaman zaman gerek bazı teknik aksaklıklar, gerekse üçüncü kişilerden kaynaklanan
bazı sebeplerle site erişimi ve/veya içerik güncellemelerinin gecikmeli ikmali söz konusu olabilmektedir. Bu
gibi hallerde doğabilecek zarar/ziyandan dolayı Şirketimiz herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
• Şirketimiz önceden haber vermeksizin Site içeriğini ve yasal uyarı metnini yeniden düzenleme, bazı bilgi,
belge, resim, logo vesair içerikleri Siteden kaldırma hakkına haizdir.
• İşbu Uyarı Metninin herhangi bir hükmüne aykırılık ya da Site ve/veya Site içeriğinin mer’i kanun ve
nizamlara uygun kullanılmaması ya da tavsiye, görüş veya yönlendirme olmamasına rağmen bu yönde
kullanılması halinde doğabilecek zarar/ziyan ve hukuki sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.
• Ziyaretçilerimizin, Sitemizde yer alan Erişim linklerini kullanarak elde edeceği bilgilerin kullanılması halinde
her türlü sorumluluk bağlantı kurulan link yetkililerine aittir. Web sitemizde zaman zaman yer alan linkleri
kullanılarak diğer sitelere ulaşmanız halinde, o sitelerin kullanım şartları geçerli olup, link verilen web
sitelerinin içeriğinin doğruluğunu taahhüt veya garanti etmemekteyiz. Bu linkleri kullanıp kullanmamak
tamamı ile ziyaretçilere bağlı olup, verilen linki kullanmak suretiyle ilgili siteye girilmesi veya kullanılmasından
doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.
• Sitemizde bulunan marka, logo, resimler, tanıtım filmleri ve benzeri materyallere ilişkin tüm telif ve/veya
fikri mülkiyet hakları Şirketimize ait olup, 5846 Sayılı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanun’u ve diğer mer’i
kanun ve nizamlar çerçevesinde korunmaktadır. Site içeriğinin herhangi bir surette tahrifi, site içeriğine
Şirketimiz dışında yapılacak her nevi kanuna aykırı müdahale, Site içeriğinin işbu Yasal Uyarı metnine aykırı
kullanımı ve telif haklarına aykırılık cezai ve/veya hukuki takibatla sonuçlanabilir.
• Site içeriğinden haklarının haleldar olduğunu iddia edenler, Şirketimize başvurmak suretiyle 5651 Sayılı
Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Edilmesi Hakkında Kanun’un kendilerine tanıdığı haklarını kullanabilirler.
• Sitemize link verilmesi, uçuş ve/veya Terminale ilişkin bilgilerin ticari amaçlarla kullanılması, reklam, logo,
banner ve sairlerinin eklenmesi Şirketimizin yazılı ön izin ve müsaadesine tabidir.
• İşbu Yasal Uyarı metninin uygulanabilirliliği 5651 Sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi
ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler, mer’i kanun ve
nizamlarla sınırlandırılmış olup, herhangi bir maddesinin resmi kurum ve merciler tarafında yok hükmünde
addedilmesine karar verilmiş olması, Yasal Uyarı metninin tümüne sirayet etmeyecek olup, yürürlükte kalan

hükümler tarafları bağlayıcı olmaya devam edecektir.
• Bu web Sitesinin kullanımından ve/veya Yasal Uyarı metninde yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ya da Site
içeriği ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda, sitemizin alternatif dillerde olan versiyonları da
kullanılmış olsa Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, Bakırköy Mahkeme ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.

Kullanıcı Sözleşmesi EN – Terms of Service Use
Legal Notice
• The information contained in this Web site is presented to give information about our services and does not
give any recommendation, views and/or direction. Our Company shall not be held liable for losses which may
occur from inaccessibility to the web site or transactions made based upon the information published on the
Web Site. The User takes full responsibility for any and all decisions taken regarding the information
contained on the Web Site. As the information, documentation, brand, logo, pictures, promotional films,
flight information, press clippings and other content are presented for personal information, any
reproduction, distribution, uploading, printing, publishing or utilization for commercial purposes without the
written permission of our Company is prohibited. Our main objective is to ensure that all content of the Web
Site is accurate, clear and comprehensive, with the exception of inadvertent errors and statements. For this
reason, the content of the Site will be updated accurately and rapidly to reflect changes of fact as they occur.
However, from time to time there may be delays in site access or and/or content updates due to technical
problems caused by third parties. In the event of such, our Company shall not be liable in any way for losses
incurred.
• Our Company has the right to revise the website content and legal notice text and remove data,
documents, pictures, logos, etc from the site without prior notification.
• The User shall bear the sole legal responsibility and be liable for all losses and damages in case there is a
discrepancy in any clause of herein this Legal Notice or the Site and/or if the content of the Web Site is not
used in accordance with the laws and statutes in force or usage of the content taken as a recommendation,
view or direction.
• In case our visitors receive and use the content of the linked web sites, then the authorities of the linked
sites shall bear all responsibility. In case you access other web sites via the links on our Web site, then the
Terms of Use of these web sites will prevail and we do not pledge or guarantee the accuracy of the contents
of the linked web sites. It totally depends on the discretion of the visitors to use or not to use these links and
by accessing these linked web sites you accept that you are solely responsible for the losses that may occur
by accessing the related site and utilization of the site content.
• Our Company has all copyrights and intellectual property rights for the logos, pictures, promotional films
and materials alike on the Web Site and the abovementioned copyrights and intellectual property rights are
protected within the framework of Law No. 5846 on Intellectual and Artistic Works and other related laws
and statutes in force. The alteration of the site content in any way, any intervention contradictory to any of
the laws made to the Site content other than by our Company, usage contradictory to the Legal Notice and
conflict in copyrights may result in penal and/or legal proceedings.

• Those who claim that their rights have been violated due to the content of the web site may apply to our
Company and assert their rights vested by the Law No. 5651 entitled Regulation of Publications on the
Internet and Suppression of Crimes Committed by means of Such Publication.
• Links to our Web Site, utilization of the content or the content related to flights and/or terminals for
commercial purposes, adding advertisements, logos, banners etc., are subject to preliminary permission and
approval of our Company.
• The applicability of herein this Legal Notice is limited with the Law No. 5651 entitled Regulation of
Publications on the Internet and Suppression of Crimes Committed by means of Such Publication, related
regulations, the concerned laws and statutes in force. In the event that any of the clauses are deemed
inapplicable, it will not in any way nullify the entire Legal Notice and the clauses in force will be binding.
• In conflicts in connection with the Site Content or related to the clauses and conditions in this Legal Notice
and/or the utilization of this web site, the Turkish Legal Notice text will be prevailing although there are
versions in other languages and the Bakırköy Courts and Execution Offices are the sole binding authorities.

Gizlilik Politikası TR
Telif Hakkı
Aksi belirtilmediği takdirde, web sitemizde yayınlanan bütün metinler, resimler ve diğer tüm görsellerin Telif
hakkı TAV İşletme Hizmetleri A.Ş’.ne aittir. TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.’nin tüm hakları saklıdır. Bu sitede
yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve video dosyaları ile tasarımları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve bu kanunla ilgili tüm yasal düzenlemeler kapsamından koruma altındadır. Hiçbir öge; ticari amaç
için kopyalanamaz, kullanılamaz ve başka sitelerde yayınlanamaz. Aksine davrananlar hakkında 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uygulanacaktır.
Bu sitede yayınlanan tüm logo, marka ve kurumsal amblemler 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve
kullanılamazlar. Aksine davrananlar hakkında yasal yollara müracaat edilecektir.

Gizlilik Politikası EN -Confidentiality Agreement
Copyright
Unless stated otherwise, TAV Operations Services Inc. retains the copyright of all texts, pictures and other
visual materials on the web site. The designs of text, audio-visual, animation and video files are protected by
Law No. 5846 concerning Intellectual and Artistic Works and the related legal regulations. None of the
contents may be copied, utilized or published on other web sites. The aforementioned law shall be enforced
against those who act to the contrary.
All corporate logos and brands are protected by clauses of the Decree Law related to Law no. 556, Protection

of Brand Names. Logos may not be copied or used under any circumstance. Legal action will be taken against
those who act to the contrary.

