
 

Kullanım ve Koşullar Politikası: 

Tuğçe Sabaz Eğitim ve Danışmanlık Şirketi size iyi dileklerini sunar ve hoşgeldiniz der.  Web sitemiz 

hiçbir sınırlama olmadan kişilerin kullanımı ve kendilerini geliştirmesi için hazırlanmıştır.  

Web sitemize kayıt olan, bilgilerini paylaşan ve ürünlerimizi satın alan herkes bu kullanım koşullarına 

ve gizlilik politikasına uymayı kabul eder.  

1-Tanım ve Web Sitesinin Kullanımı 

Web sitesi ziyaretçileri ve de kayıtlı kullanıcılar web sitesinde sunulan herkese açık içeriği 

inceleyebilirler, ürünleri satın alabilirler, linkleri çevreleriyle paylaşabilirler.  

2. Sunulan Hizmetlerin ve İçeriklerin Etki Kapsamı 

• Kişilere herhangi bir iyileşme, hedeflerin gerçekleştirme veya tedavi garantisi sunmaz.  

• Paylaşılan içerikler Tuğçe Sabaz’ın araştırmaları, kişisel deneyimleri ve değişimleri ve de 

çalıştığı kişilerle yaptığı görüşmelerden edindiği bilgilere dayanarak oluşturulmuştur.  

3.Topluluk Kılavuzu 

Tuğçe Sabaz eğitim danışmanlık hizmeti altında sunulan www.tugcesabaz.com web sitesinin etik 

amaçlar için kullanılacağı ve yasal olmayan hiçbir konuya alet edilmeyeceği kabul edilir.  

Web sitesine aşağıdaki içerikler yüklenemez veya bu konulara girecek şekilde paylaşımlara dahil 

edilemez:  

• Herhangi bir kişi veya kurumun telif hakkı, ticari marka ve tanıtım hakkı ve diğer mülkiyet 

haklarının ihlal edilmesi 

• Küçük düşürücü, iftira niteliğinde, ahlaksız, müstehcen, pornografik, cinsel açıdan açık, 

başkalarının mahremiyetini ihlal eden, şiddeti teşvik eden ve nefret söylemi taşıyan(yani, 

bir gruba ırk veya etnik köken, din, engellilik, cinsiyet, yaş, kıdem durumu ve / veya cinsel 

yönelim) paylaşımlarda bulunulması 

• Web sitesindeki kişilerin bilgilerinin ve yorumlarının (isim ve e-posta adresi gibi) 3. 

kişilerle paylaşılması 

• Topluluğumuz içindeki kişilere tehdit söyleminde bulunulması veya düşmanca 

davranılması 

• Web sitesinde yapılan aktivitelerin spam ya da ticari amaçlı kullanılması 

 

Bu topluluğun varoluş amacını tehdit eden herhangi bir paylaşım görürseniz lütfen bizimle iletişime 

geçiniz. 

Web sitesine kayıt olan hiç kimsenin bilgileri 3. Kişilerle paylaşılmayacaktır.  

4. Ücret ve Ödeme: 

Web sitesi üzerinde sunulan ürünlerin hepsine vergi ve kredi kartı komisyon oranları dahil edilmiştir. 

Bunun dışında ödenen komisyonlarda (vade farkı ve havale ücreti gibi) Tuğçe Sabaz Eğitim ve 

Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir. Tüm ödemelerde TL-Türk Lirası kullanılır.  

Kredi kartı ile yapılacak ödemeler için Paymes güvenli ödeme sistemi kullanılır.  



5. Fikri Mülkiyet 

Web sitesinde Tuğçe Sabaz tarafından hazırlanmış videolar, kurslar, çalışma planları, fotoğraflar, ses 

kayıtları ve diğer materyaller bulunmaktadır. Bu içerik Tuğçe Sabaz Eğitim ve Danışmanlık 

Hizmetlerine aittir. Yetkisiz kullanımı ve kopyalanması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca 

değerlendirilir.  

Web sitesindeki kaynakları inceleyebilirsiniz, dokümanları indirebilirsiniz. Ancak bunun dışında ticari 

bir amaçla bunu satma, transfer etme, lisansını alma, alt lisansını alma, değiştirme, farklı bir 

versiyonunu üretme hakkına sahip değilsiniz. 

Bu durum tespit edildiğinde içeriği kullanım hakkınız otomatik olarak biter ve ilgili içeriği hızlıca 

kaldırmanız gerekir.  

6. Tarafımızla İletişim 

İletişimde olmamız doğrultusunda sizi teşvik etsek de, iletişimin saygı ve etik iletişim kuralları 

çerçevesinde olması önceliğimizdir.    

7. Yükümlülük sınırlamaları 

Web sitemizde ve kullandığımız diğer dış hizmet portallarının lisans kaybı sebebiyle yaşanan kayıptan 

tarafımız sorumlu değildir. Ücret iadesi yapılmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gizlilik Politikası: 

Web sitemizi ziyaret eden herkes kullanım ve koşullar politikamızı kabul eder.  

 

Web sitemizde paylaşımda bulunan, ürün alan ve yorum yapan herkes ise hem kullanım ve koşullar 

politikamızı hem de gizlilik politikamızı kabul eder.  

 

1- Tuğçe Sabaz Eğitim ve Danışmanlık Şirketi doldurulan formlarda paylaşılan bilgileri ve yapılan 

yorumlarda verilen bilgileri aksi belirtilmediği sürece sosyal medyada, web sitesinin çeşitli 

sayfalarında veya eğitimlerinde paylaşabilir. 

2- “İyiliği Yay” ve “Başarı Hikayeleri” ve “Yorumlar” kısımlarında yapılan paylaşımlar gerçek 

kişiye ait ve bilgilerde doğru olmalıdır.  

3- Web sitesi üzerinde yapılan satın alımlarda paylaşılan isim, adres ve iletişim bilgileri gerçek 

kişiye ait olmalıdır. Yanlış bilgi paylaşımı sebebiyle oluşan kargo teslimat sorunu veya ödeme 

aktarımı probleminden Tuğçe Sabaz Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri sorumlu değildir.  

4- Sitedeki aktivitelerinizden, cookielerden, Google Analytics veya Facebook, Instagram gibi 

sosyal mecralardan sizin hareketlerinizle ilgili gelen bilgileri toplayabiliriz.  


