
Yasal Uyarılar  

Bu web sitesi herhangi bir ticari kaygı tas ̧ımadan, astım, alerji hastalıkları, çocuk sağlığı ve 
hastalıkları, çocuk göğüs hastalıkları hakkında kis ̧ileri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıs ̧ olup, 
sag ̆lık hizmeti vermemektedir. Tanı ve tedavinin kesinlikle bir doktor tarafından yapılması 
gerekmektedir. Bu site bir sag ̆lık sitesidir. C ̧ocuk sag ̆lıg ̆ı ve hastalıkları, astım ve alerji hastalıkları, 
çocuk göğüs hastalıkları konularında sadece site ziyaretc ̧ilerini bilgilendirme amacıyla hazırlanmıs ̧tır. 
Bu site u ̈zerinden gerc ̧ek bir muayene, teshis ve tedavinin yerine gec ̧ecek herhangi bir sag ̆lık 
hizmeti verilmemektedir.  

Bu sitedeki bilgiler hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılamaz. Bu site ic ̧erig ̆inin bu amac ̧la 
kullanımından dog ̆acak tu ̈m sorumluluk ziyaretc ̧iye ve kullanıcıya aittir. Bu siteyi ziyaret eden kis ̧iler 
bu uyarıları kabul etmis ̧ sayılırlar. Bu sitedeki bilgiler her gu ̈n gu ̈ncelles ̧tirilemedig ̆inden her bilginin 
ziyaretc ̧i tarafından doktoruna danıs ̧ılarak kontrol edilmesi dog ̆ru olur. Bu sitede anlatılan tu ̈m 
bilgiler kis ̧ileri bilgilendirme amac ̧lı olup, reklam, tanı ve tedaviye yo ̈nlendirme amacı 
tas ̧ımamaktadır. Sag ̆lıklı ve dog ̆ru sonuc ̧ almak ic ̧in mutlaka konuyla ilgili bir uzman doktora 
bas ̧vurunuz.  

Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY’a ait olan bu internet sitesinin tu ̈m hakları saklıdır. Sahibinin izni olmadan 
siteden hic ̧bir kopya veya alıntı yapılamaz. Kopyaların kullanımından dolayı sorumlu tutulamaz. Bu 
sitedeki bilgilerin teyidi ic ̧in sahibine soru sorulabilir. Bu sitede verilen bilgiler, sahibinin bilimsel 
tecru ̈beleri ve tıbbi bilgilerini ic ̧ermektedir. Burada verilen bilgilere dayanarak bas ̧kaları tarafından 
uygulanan tedaviler konusunda hic ̧bir sorumluluk kabul edilmez. Burada verilen bilgiler, tıbbi bir 
uygulama ya da tedavi ic ̧in yol go ̈sterici ya da dayanak olamaz.  

Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY’ın tanı ve tedaviler hakkında bilgileri, fikirleri veya uygulamaları, yeni bilimsel 
gelis ̧melere paralel olarak deg ̆is ̧ebilir. Buradaki sayfalar Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY’ın en gu ̈ncel 
uygulamalarını ya da go ̈ru ̈s ̧lerini ic ̧ermeyebilir. Bu sayfalardaki bilgiler, konu ile ilgili bir uzmanla 
go ̈ru ̈s ̧menin ya da muayenenin yerini tutmaz. Buradaki bilgiler, tu ̈m hastalar ic ̧in gec ̧erli bir 
uygulama rehberi deg ̆ildir. Ayrıca bir tedavi ic ̧in tu ̈m sec ̧enekleri ic ̧ermeyebilir. Site ziyaretc ̧ileri soru 
sorma formları, yada e-mail yolu ile site kurucusuna (Prof. Dr. AHMET AKC ̧AY’a) soru sorabilirler; bu 
sorulara sadece genel bilgiler seklinde cevap yazılmaktadır; sorulara cevap olarak rec ̧ete yerine 
gec ̧ebilecek ilac ̧ tavsiyesi yapılmamaktadır, ilac ̧ ismi verilmemektedir.  

Bu site kisisel yada ticari bir site deg ̆ildir; site kurucusunun (Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY) kendisinin, tanı 
koydug ̆u hastaların, yaptıg ̆ı tedavilerin, c ̧alıs ̧tıg ̆ı hastane yada klinig ̆in tanıtımı amacıyla yada maddi 
gelir elde etmek amacıyla olus ̧turulmamıs ̧tır. Sitenin olus ̧turulması sırasında hic ̧ bir firmadan maddi 
destek alınmamıs ̧tır. Siteye hic ̧ bir s ̧ekilde reklam alınmamaktadır. Bu web sitesinin tek kurulus ̧ 
amacı, internetin de asıl fonksiyonu olan, bilginin u ̈cretsiz paylas ̧ımı ve toplumun 
bilgilendirilmesidir. Site, bu sebeple, sadece u ̈lkemizdeki toplumsal gelis ̧ime katkıda bulunmak 
amacıyla, hic ̧ bir kars ̧ılık beklenmeksizin hazırlanmıs ̧tır.  

Sitenin ic ̧erig ̆i profesor  doktor (Prof. Dr Ahmet AKC ̧AY- C ̧ocuk Sag ̆lıg ̆ı ve Hastalıkları-Çocuk 
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı) tarafından 
hazırlanmıs ̧tır. Siteden faydalanmak ic ̧in  herhangi bir u ̈cret o ̈demek gerekmez.  

Siteye eris ̧im serbest ve anonimdir. Site ic ̧erig ̆i su ̈rekli gu ̈ncelles ̧tirilmeye c ̧alıs ̧ılmaktadır. Yine de 
sitedeki hic ̧ bir yazının tam ve eksiksiz oldug ̆u garanti edilmemektedir. Sitedeki herhangi bir konu 
hakkında daha genis ̧ bilgi sahibi olmak ic ̧in bir uzman doktora bas ̧vurmalısınız. Sitede sunulan 
ic ̧erik, grafik, go ̈ru ̈ntu ̈, video, link, bilgi ve dig ̆er materyaller, yalnızca (18 yas ve u ̈zeri) ziyaretc ̧ileri 
aydınlatma ve bilgilendirme (Hastalıklar hakkında bilgiler, uygulamalar, kullanılan ilac ̧lar ve cihazlar 
hakkında bilgilendirme) amacı tas ̧ımaktadır; herhangi bir yo ̈nlendirme amacı tas ̧ımamaktadır. Sitede 
uzman doktorlara yo ̈nelik olarak o ̈nemli bilimsel toplantı duyuruları, o ̈nemli web sitesi linkleri, c ̧ocuk 
sag ̆lıg ̆ı ve hastalıkları, astım ve alerjik hastalıklar, çocuk göğüs hastalıkları ile ilgili gu ̈ncel haberler 
yayınlanmaktadır. Sitedeki yazılı bilgiler Sag ̆lık Bakanlıg ̆ı resmi web sitesinden, gu ̈ncel medikal 
pediatri, astım ve alerji dergi ve kitaplarında yayınlanan makalelerden, kongre ve sempozyumlardaki 



sunumlardan ve pediatri ve astım-allerji kitaplarından yazarın kendi tecru ̈besi de katılarak 
hazırlanmıs ̧tır.  

UYARI: Bu sitedeki bilgiler hic ̧ bir s ̧ekilde herhangi bir hastalıg ̆a tanı konması yada tedavisinin 
yapılması amacıyla kullanılamaz. Sitenin ic ̧erig ̆i, c ̧ocuk sag ̆lıg ̆ı ve hastalıkları, astım-allerji hastalıkları 
tanı ve tedavisini gerc ̧ekles ̧tirmeye yo ̈nelik profesyonel anlamda o ̈g ̆retici bilgiler deg ̆ildir. Ehli 
olmayan kis ̧ilerin buradaki bilgilerden yararlanarak uygulayacakları tedavi sonuc ̧larından site 
kurucusu (Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY – C ̧ocuk Sag ̆lıg ̆ı ve Hastalıkları-Çocuk İmmünoloji ve Alerji 
Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı) sorumlu deg ̆ildir. Bu sitedeki bilgiler 
kesinlikle doktor muayenesinin yerine gec ̧mez. Gerc ̧ek bir muayene, tes ̧his ve tedavi ic ̧in, hasta ve 
doktorun bir araya gelmesi ve tam bir fizik muayene yapılması, gerekiyorsa bazı tahlil ve filmler 
istenmesi gerekir. Bu sitedeki bilgilerin yanlıs ̧ anlas ̧ılmasından ve buna bag ̆lı olarak dog ̆abilecek 
mag ̆duriyetten site kurucusu (Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY – C ̧ocuk Sag ̆lıg ̆ı ve Hastalıkları-Çocuk 
İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı) yasal sorumluluk altında 
deg ̆ildir.  

Site yazarı Prof. Dr. Ahmet AKC ̧AY – C ̧ocuk Sag ̆lıg ̆ı ve Hastalıkları-Çocuk İmmünoloji ve Alerji 
Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı, sitede hakkında bilgilendirme yazısı bulunan 
cihazların, yada ilacın satıs ̧ını yapmamaktadır. Sitede adı gec ̧en hic ̧ bir firma ile ortaklıg ̆ı yada 
sponsorluk ilis ̧kisi bulunmamaktadır.  

Sitede, Tu ̈m yazılar sık sık gu ̈ncellense ve tu ̈m alternatifler hakkında bilgiler verilse de, bu sitede 
verilen bilgilerin tamamıyla gu ̈ncel ve eksiksiz oldug ̆u garanti edilemez. Sitenin bazı bo ̈lu ̈mlerinde, 
bazı markalardan ve u ̈ru ̈nlerden bahsetmek gerekmis ̧tir, bu gibi bahisler, tu ̈m alternatifleri ile 
birlikte ve sadece gerekli yerlerde yapılmıs olup kesinlikle herhangi bir reklam yada tavsiye amacı 
tas ̧ımamaktadır.  

Site ziyaretc ̧ileri, siteyi kullanmaya basladıklarında yukarıda yazanları okumus ̧, anlamıs ̧ ve 
kabul etmis ̧ sayılır.  

Tu ̈m web sitesinin tasarımının as ̧ag ̆ıda sıralanan 
kanun, tu ̈zu ̈k ve kriterlere uygun olmasına o ̈zen go ̈sterilmis ̧tir. 
"1928 tarihli, 1219 sayılı tababet ve suabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun" 
"Tu ̈rk Ticaret Kanunu" 
"HON-Code" (Health on net) kriterleri 
"6023 sayılı Tu ̈rk Tabipleri Birlig ̆i Yasası" 
"Tu ̈rk tıbbi deontoloji tu ̈zu ̈g ̆u ̈" 
"Hasta hakları yo ̈netmelig ̆i" 
"Tu ̈rk Tabipleri Birlig ̆i Etik Kuralları" 
"Beseri Tıbbi U ̈ru ̈nlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yo ̈netmelik 
"Tu ̈rk Ceza Kanunu" 
"Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu  

	  


