Kullanım Koşulları
Bu bölümde, Gümrük Rehberi internet sitesinin ziyaret ve kullanım koşullarına yer verilmektedir.
Gümrük Rehberi internet sitesinin her hangi bir sayfasına giriş yaptığınızda, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul etmiş sayılırsınız:
I. Gümrük Rehberi’ne erişim ve Rehberin kullanımı aşağıdaki esas ve şartlara tabidir:
1. Gümrük Rehberi internet sitesinde yer alan metin ve görseller Ticaret Bakanlığı tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu
internet sitesinde yer alan bilgiler:
• resmi nitelikte değildir,
• gümrük ve dış ticaret mevzuatı hükümleri yerine geçmez,
• tavsiye anlamına gelmez,
• bağlayıcı nitelikte değildir.
2. Gümrük Rehberi internet sitesinde yer alan bilgiler, belirli aralıklarla güncellenmekle birlikte, siteye eriştiğiniz an itibarıyla kesin ya da güncel
olmayabilir. Ticaret Bakanlığı, bu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğru ve tam olması konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.
3. Gümrük Rehberini kullanan kişi, Rehberin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları"nı kabul etmiş sayılır. Ticaret
Bakanlığı, "Kullanım Koşullarını", değişiklikleri çevrim içi yayınlamak koşulu ile her an değiştirme hakkını saklı tutar. Çevrim içi yayınlanan
değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Rehbere erişen kişilerin sorumluluğundadır.
Yapılan değişikliklerden sonra Rehberi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırlar.
4 . Ticaret Bakanlığı ve/veya çalışanları, Gümrük Rehberi’nin ve bağlantılı internet sitelerinin kullanılmasından, kullanılamamasından; Gümrük
Rehberi’nin içeriğinde yer alan bilgilerden, bu bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya Gümrük Rehberi’ne bağlı olarak yapılan eylemler, işlemler
veya alınan kararlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek her türlü aksaklıklardan, maddi/manevi zararlar ve masraflardan,
bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu tutulamazlar.
Bu internet sitesinde olabilecek herhangi bir yanlışlık veya eksiklikten ya da izinsiz içerik kullanımından doğan ve bu sitede yer alan bilgiler ışığında
vereceğiniz kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, tamamıyla tarafınıza ait olacaktır.
5. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Rehberi’nde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz
konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.
6. Kişiler, Gümrük Rehberi üzerinden sunulan her türlü içeriği görüntülerken yahut içerikten bilgi edinirken, bunun yürürlükteki herhangi bir mevzuat
hükmünü ihlal etmeyeceğini veya ihlalini kolaylaştırmayacağını, üçüncü şahıs haklarını ihlal etmeyeceğini, herhangi bir şahsa veya kuruluşa zarar
vermeyeceğini kabul etmiş sayılırlar.
7. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Rehberi’nin veya herhangi bir içeriğinin, servisinin veya özelliğinin hatasız, kesintisiz olacağını ya da herhangi bir
kusurun düzeltileceğini, gümrük Rehberi’nin tarafınızca kullanımının belirli sonuçlar sağlayabileceğini vaat etmez.
8. Bu internet sitesi, diğer kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından oluşturulan ve bakımı yapılan internet sitelerine bağlantılar içerir. Kullanıcılar bu
bağlantıları seçtiğinde, gumrukrehberi.gov.tr sitesinden ayrılırlar ve eriştikleri internet sitesinin gizlilik ve güvenlik politikalarına tabi olurlar.
II. Gümrük Rehberi’nden bilgi edinme, yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma hakkında aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir:
1. Gümrük Rehberi’nde yer alan içeriğe erişim bilgi edinme amacı ile sınırlıdır.
2. Gümrük Rehberi’ndeki yazılı veya görsel materyal kopyalanamaz, değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinemez.
3. Gümrük Rehberi’nde yer alan içeriğin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde Ticaret Bakanlığı’nın
izni olmaksızın kullanılamaz.
4. Gümrük Rehberi’ndeki veriler, herhangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Ticaret Bakanlığı
tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir.
5. Gümrük Rehberi’nde yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanmaya ilişkin izinler,
Ticaret Bakanlığı’ndan talep edilmelidir.
III. Sorumluluk Reddi:
1. Ticaret Bakanlığı ve/veya çalışanları, Gümrük Rehberi’nin ve bağlantılı internet sitelerinin kullanılmasından, kullanılamamasından; Gümrük
Rehberi’nin içeriğinde yer alan bilgilerden, bu bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya Gümrük Rehberi’ne bağlı olarak yapılan eylemler, işlemler
veya alınan kararlar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek her türlü aksaklıklardan, maddi/manevi zararlar ve masraflardan,
bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu değildir.
2. Gümrük Rehberi’nin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya
sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan,
Ticaret Bakanlığı ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
3. Gümrük Rehberi’nde yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ticaret Bakanlığı dilediği zaman, Gümrük Rehberi’nin
herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Gümrük Rehberi’ndeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Gümrük Rehberi’nin
bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
4. Ticaret Bakanlığı, Gümrük Rehberi’nin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge,
uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda kişilerin gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.
5. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
IV. Cookies:
“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler, Gümrük Rehberi’nin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye
yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar
“cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.
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Anlayışınız için teşekkür ederiz.
© Gümrük Rehberi’nde yer alan sayfalara ilişkin tüm haklar saklıdır.
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