
Kullanım Koşulları- Gizlilik ve Genel Hükümler 

Portala üye olarak ve/veya ilan vererek ve hizmetlerimizi kullanan gerçek/tüzel kişiler; Kullanım 
Koşulları- Gizlilik ve Genel Hükümleri okuduğunu, anladığını ve içeriklerini kabul ettiklerini kabul 
ve beyan ederler.  

Tüm kullanıcılar hukuki, cezai ya da sair her türlü sorumluluk kendilerine ait olmak kaydıyla yasal 
düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kullanıcıların Kullanım Koşulları- Gizlilik ve Genel 
Hükümlere ve mevzuata aykırı davranışta bulunmaları halinde Op. Dr. Mert DEMİREL’in ya da 
üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan sorumluluk kullanıcıya aittir.  

Op. Dr. Mert DEMİREL, iş/personel arayan kullanıcıların/ (aday/işveren kullanıcı) ya da üçüncü 
kişilerin paylaştığı içeriklerin güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da mevzuata uygunluğundan 
sorumlu değildir.  

Op. Dr. Mert DEMİREL portalın kullanılması sonucunda kullanıcıların elde etmeyi hedeflediği 
karşılıklı istihdamın gerçekleştirilmesi vb. sonuçların elde edileceğini taahhüt etmemektedir.  

Op. Dr. Mert DEMİREL’in Portaldaki 'link'ler aracılığıyla erişilebilecek diğer portallar, web siteleri, 
dosyalar ve içerikler ve/veya buralarda sunulan hizmet/ürünler/içerikler hakkında herhangi bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Op. Dr. Mert DEMİREL’in, portalda vermiş olduğu hizmeti geçici bir süre için ya da tamamen 
durdurması, portalın teknik sebeplerle kullanılmaz durumda olması vs. hallerinde hizmetin 
verilmemesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  
 
Op. Dr. Mert DEMİREL Portal vasıtasıyla toplanan Kişisel Bilgilerin güvenliğini sağlamak ve 
izinsiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almakta ise de internet üzerinden gerçekleştirilen 
işlemlerin tamamen güvenli olduğundan söz edilemeyeceğinden, paylaşılan içeriklerin/bilgilerin 
zarar görmesi, izinsiz kullanımı, hatalı işlemler ya da kullanıcıların kendi hatalı kullanımı sonucu 
uğrayacakları zararlar sebebi ile Op. Dr. Mert DEMİREL herhangi bir sorumluluğu 
bulunmamaktadır.  

Op. Dr. Mert DEMİREL; yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı bilgi ve/veya uygunsuz görseller içeren 
özgeçmişlerin, ilanların ya da portalın kullanım amacı ile bağdaşmayan içeriklerin varlığı halinde 
sadece ilgili içeriğe / gerekmesi halinde tüm portala erişimi engelleyebilir.   

Portalda yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile kullanıcıların herhangi bir yazılım ve/veya 
donanımına herhangi bir zarar gelmesi durumunda Op. Dr. Mert DEMİREL’in herhangi bir 
sorumluluğu bulunmamaktadır.  

Portala üye olan aday ve işverenler, kullanıcılar ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, sitede 
yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metni" kutucuğuna 
tıklayarak kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin toplanmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı 
aktarılmasına yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar. 
 
Op. Dr. Mert DEMİREL, Kullanım Koşulları- Gizlilik ve Genel Hükümler içeriğinde her türlü 
değişikliği yapma hakkını saklı tutar.  

Portal, 18 yaşından küçük bireylerin kullanımına uygun olmayıp, kişisel verilerinin paylaşılması 
veli/yasal temsilcinin sorumluluğundadır. 
 
Portalın kullanımından kaynaklanacak her türlü ihtilafın çözümünde; Türk Hukuku uygulanır ve 
Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  


