
 

 

 

YASAL NOT LEGAL DISCLAIMER 
  

 
TELİF 

 
Bu sitede yayınlanan metin, görsel, ses, animasyon ve 
video dosyaları ile tasarımları ve tüm içerik 
5846 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat gereği telif koruması 
altındadır ve anılanların telif/kullanım hakkı İZOMER 
KİMYA TİC. VE SAN. A.Ş.' ye (İstanbul/Türkiye) 
ve/veya ilgili telif hakkı sahibine aittir. Tüm haklar 
saklıdır. Hiçbir öğe ticari amaç için kopyalanamaz, 
kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz ve başka 

sitelerde yayınlanamaz. 

 
COPYRIGHT 

 
All contents in this website, e.g., texts, images, 
sounds, animation and video files, and their designs, 
are copyright protected under the Act No. 5846 and 
related regulations and belong to İZOMER KİMYA 
TİC. VE SAN. A.Ş. (İstanbul/Türkiye) and/or other 
relevant copyright owners. All rights are reserved. No 
part of the contents of this website can be copied, 
duplicated, reproduced or used for commercial or 
unfair purposes, nor can be made available or 
disseminated, regardless of whether quoted from 
or with reference to this website. 

 
LOGOLAR 

 
Sitemizde yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal 
amblemler ve ticari işaretler, Türk Ticaret Kanunu ve 
ilgili yasal mevzuat hükümleri ile korunmaktadırlar. 
İZOMER KİMYA TİC. VE SAN. A.Ş.'den 
(İstanbul/Türkiye) açık izin alınmadıkça kısmen dahi 
olsa kopyalanamaz ve kullanılamazlar. 

 
LOGOS 

 
All logos, trademarks, corporate emblems, and 
commercial signage are protected under the Turkish 
Commercial Code and other related legal regulations. 
None of them can be copied or used partially or in 
whole without the explicit consent of İZOMER KİMYA 
TİC. VE SAN. A.Ş. (İstanbul/Türkiye). 

 
BİLGİLER 

 

Bu sitede yer alan tüm bilgiler İZOMER KİMYA TİC. VE 
SAN. A.Ş. (İstanbul/Türkiye) tarafından iyiniyetle, 
"olduğu gibi" ve genel bilgilendirme amaçlı olarak, 
hiçbir surette herhangi bir garanti ya da taahhüt 
içermeden ya da ima edilmeden verilmektedir. Bilgilerin 
doğru olduklarından yola çıkıldıysa da bazı hata ya da 
yanılgıları içermesi veyahut güncel durumu 
yansıtmaması mümkün olabilir. 

 
INFORMATION 

 
All the information on this website is published in good 
faith, “as is” and for general information purpose only, 
by İZOMER KİMYA TİC. VE SAN. A.Ş. 
(İstanbul/Türkiye), making no explicit or implicit 
warranties about the completeness, reliability and 
accuracy of this information. Though the information 
contained on this website is intended to be true and up 
to date, errors and omissions may occur, as well as 
they may in time become outdated. 

 
ÜRÜNLER/HİZMETLER VE SORUMSUZLUK KLOZU 

 
Bu sitede yer alan tüm ürün/hizmet bilgileri mümkün 
olduğunca güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. 
İZOMER KİMYA TİC. VE SAN. A.Ş. (İstanbul/Türkiye) 
dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın  
bilgilerde ve şartlarda değişiklik yapma hakkını saklı 
tutar. Yazı hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz. 
Sitemizde yer alan herhangi bir bilgi veya veri, Türk 
Borçlar Kanunu anlamında İZOMER KİMYA TİC. VE 
SAN. A.Ş.' yi bağlayan bir teklif ve/veya taahhüt 
olmayıp, talepleriniz ve hizmetlerimiz bakımından 
ayrıntılı bilgi, koşullar, güncel stok ve fiyat bilgisine 
satış danışmanlarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 

 
PRODUCTS/SERVICES AND DISCLAIMER 

 
All information regarding products and services are 
rendered up to date as far as possible. İZOMER 
KİMYA TİC. VE SAN. A.Ş. (İstanbul/Türkiye) hereby 
reserves its right to revise or change the information 
and/or the terms and conditions at any time without 
notice. No responsibility shall be accepted for typo 
errors. None of the information or data on our website 
can be construed as a binding offer or covenant of 
İZOMER KİMYA TİC. VE SAN. A.Ş. (İstanbul/Türkiye) 
wherefore our sales representatives should be 
contacted for precise and up to date info on terms and 
conditions, stocks and prices of our products and 
about your demands. 


