WWW.DOGANAKADEMİDİJİTAL.COM
WEB SİTESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLARI

1.1. İşbu sözleşme ticaret merkezi 19 Mayıs Mah. Golden Plaza No:1 K:10 Mecidiyeköy-İstanbul
adresinde bulunan Doğan ve Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Anonim Şirketi’nin sahibi ve
işleteni olduğu www.doganakademidijital.com alan adıyla yayında olan web sitesinin kullanım
koşullarının belirlenmesinden ibarettir. Bu sözleşmede Doğan ve Egmont Yayıncılık ve
Yapımcılık Anonim Şirketi (DE) ve sözleşmeyi kabul ederek siteye kullanıcı olarak kayıt
yaptıracak olan gerçek ve/veya tüzel kişi (Kullanıcı) olarak, www.doganakademidijital.com (web
sitesi veya site) olarak anılacaktır.
1.2. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak web sitesinde mevcut olan ve ileride DE
tarafından bu sitede sunulacak/sunulması muhtemel tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve
hizmetlerden yararlanma şartlarının ve bu kapsamda tarafların hak ve yükümlülüklerinin
tespitidir.
1.3. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, ve
hizmetlere ilişkin DE tarafından açıklanan, uygulamaya konulan her türlü işlemi de kabul etmiş
olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak
davranacağını, bu web sitesini işbu kullanıcı sözleşmesindeki şart ve koşullara uygun olarak
kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.

TANIMLAR

2.1. Web sitesi: DE’nin sahibi olduğu ve onun kontrol ve işletmesinde bulunan
www.doganakademidijital.com alan adlı web sitesidir. (Bundan böyle "Web sitesi" olarak
anılacaktır.)
2.2. Kullanıcı: Web sitesine kayıt yaptırarak siteyi kullanacak olan gerçek ve/veya tüzel kişidir.
(Bundan böyle "Kullanıcı” olarak anılacaktır.)
2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Web sitesine erişim sağlayan
kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder.
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2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını
ifade eder.
2.5. Mesaj: DE’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği,
Kullanıcıların kayıt oldukları web sitesi tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri
mesajları ifade eder.
2.6. Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak
ulaştığı kullanıma ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade
etmektedir.)
3.

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

3.1. Kullanıcı , web sitesini kullanırken işbu sözleşmedeki kullanım koşullarını kabul ettiğini, bunlara
uygun olarak siteyi kullanacağını, bu koşullara aykırılık halinin DE tarafından tespit edilmesi
durumunda DE’nin mevcut kullanımı kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durdurma
hakkı olduğunu ve gerekli görülen durumlarda tek taraflı takdir hakkına dayanarak kullanımı
iptal etme hakkı olduğunu peşinen kabul eder.
3.2. Kullanıcı kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul
etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, kullanıcılığın sona ermesi ile veya
DE tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilecektir.
3.3. Kullanıcı, siteye ilk giriş yaparken verdiği kişisel ve iletişim bilgilerinin doğruluğundan sorumlu
olup bu bilgilerin kendisine ait olmamasından, doğru olmamasından, eksik olmasından ötürü
uğrayacağı zararlardan, hak kayıplarından bizzat kendisi sorumlu olacaktır. DE’nin bu bilgileri
teyit etme gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgilerin doğru olmaması, eksik, yanlış
olması kendisine ait olmaması ve benzeri sebepler ile DE’nin uğrayacağı zarar için kullanıcıya
her zaman rücu etme ve uğradığı zararın tazminini isteme hakkı vardır.
3.4. Kullanıcı, site içinde kullanacağı ve kendisi tarafından belirlenecek şifrenin güvenliğinden, siteye
erişim için verilen sair bilgilerin güvenliğinden, korunmasından, bu bilgilerin 3.kişilerin
bilgisinden ve kullanımından beri tutulmasıyla ilgili bizzat kedisi sorumludur. Kullanıcıların,
sisteme giriş bilgilerinin, şifrelerinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişiler tarafından
kullanılması ve benzeri hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendilerinin ve/veya 3.
kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar nedeniyle DE’nin doğrudan veya dolaylı herhangi
bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DE’nin doğrudan ve dolaylı olarak kontrolünün olmadığı ve
olamayacağı, sitenin hacklenmesi ve benzeri hallerde bilgilerin kaybından, yetkisiz 3. Kişilerce
görüntülenmesinden, çalınmasından ve paylaşılmasından sorumlu tutulamayacaktır.
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3.5. Kullanıcı, yasal zorunluluklardan ötürü kendisi ile ilgili teknik bilgilerin (IP adresi ve benzeri)
DE tarafından tutulabileceğini ve talep edilmesi durumunda yalnızca yasal mercilere bu bilgilerin
açıklanacağını kabul eder.

3.6. DE, kullanıcıların verdiği ve veri tabanında bulunan kişisel bilgileri, kullanıcının siteyi kullanım,
ziyaret bilgilerini (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen
sayfalar) istatistiksel bilgilere dönüştürmek, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, yeni
kampanya ve aktiviteler hakkında bilgi vermek, kullanıcıların genel eğilimlerini belirlemek, site
içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanma ve kullandırma hakkına sahiptir.
3.7. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere elektrik ve şebeke hatlarında, uydu ve yer bağlantılarında,
haberleşme alt yapı şebekesinde, sunucu veya cihazlarda olabilecek teknik arızalar, internet
trafiğindeki tıkanmalar, yığılmalar ve benzerleri nedeniyle sitenin çalışmaması halinde, arıza DE
tarafından

en

kısa

sürede

giderilmeye

çalışılacaktır,

bu

süre

zarfında,

hizmetin

sağlanamamasından, gerçekleşecek bilgi kayıplarından dolayı kullanıcının hiçbir şekilde herhangi
bir talep hakkı bulunmamaktadır.
3.8. DE, site içerisinde banner ve linkler ile tanıtımını yaptığı/yapacağı sitelerin içeriklerinden
sorumlu değildir.
3.9. Kullanıcı, DE web sitesinin hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
Marka ve Patent Haklarının Korunması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Satış
Yönetmeliği ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ile sair yasal düzenlemeler ve ilgili
mevzuat hükümleri ile DE’nin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve
bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle
doğabilecek hukuki, cezai, idari ve mali her türlü sorumluluk kullanıcının kendisine aittir.
3.10. DE tarafından kullanıcıya yapılacak her türlü bildirim, kullanıcının bildirmiş olduğu
elektronik posta adresine yapılacak olup kullanıcı, bildirimlerin bu şekilde yapılacağını ve bu
anlamda vermiş olduğu elektronik posta adresinin doğru ve güncel bir adres olduğunu, bu adresi
düzenli olarak kontrol ettiğini, adreste meydana gelecek değişiklikleri derhal DE’ye bildireceğini
ve sitedeki ilgili bilgileri güncelleyeceğini kabul eder.
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3.11. Kullanıcı tarafından girilen her bilgi site veri tabanında saklanacak olup bu bilgiler gizli
tutulacaktır. Şu kadar ki, söz konusu gizlilik, bu bilgilerin kanunen açıklanmasını zorunlu kılan
haller için geçerli değildir.
3.12. Kullanıcı, işbu sözleşme kapsamında oluşturduğu kullanıcı hesabını ve sitenin kullanımıyla
ilgili kullanıcı haklarını başkaca bir 3.kişiye devretmeyecektir.
3.13. DE, işbu sözleşme koşullarının tamamını veya bir kısmını herhangi bir zamanda, önceden
yapılacak bir uyarıya gerek kalmaksızın değiştirme ve/veya bu sayfadaki çeşitli bölümler için
özel koşullar belirleme hakkına sahiptir. DE işbu sözleşmedeki koşulların değiştirilmesi
durumunda ilgili değişikliği sitede her kullanıcının görebileceği ve erişebileceği şekilde
duyuracak ve yayınlayacaktır ya da kullanıcıların e-posta adreslerine bilgilendirme postası
göndererek yapabilecektir.
3.14. Kullanıcı, işbu kullanıcı sözleşmesi koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine DE
tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş olarak kabul edilecektir.
Bu kapsamda Kullanıcı, DE tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks,
elektronik posta, kısa mesaj, otomatik sesli arama gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya
da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Kullanıcıdan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın
bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul
etmiştir.
3.15. DE bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim,
marka, www.doganakademidijital.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik,
grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan
çekiliş sistemi, iş metodu, fikir ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve
bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve tüm materyaller
yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve
kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın
değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz,
başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Web
sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine
kullanımlar ve fiillerle ilgili DE’in yasal yollara başvurma hakkı bulunmaktadır.
3.16. Kullanıcı, sitenin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlenmekte olup Internete
bağlı olduğu zamanlarda zarar amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri girişçıkışlarının doğrulanması, herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken donanım ve
Yazılım ihtiyaçlarının karşılanması, bakımının ve güncellemelerinin yapılması sorumluluğunun
kendisinde olduğunu kabul etmektedir.
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3.17. İşbu kullanıcı sözleşmesinde belirlenen ve DE tarafından tek taraflı olarak belirlenecek
amaçlar dışında kullanıcı tarafından DE hesabının gerek DE’e gerekse de üçüncü kişileri zarara
uğratacak şekilde kullanılması ve/veya DE ‘nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı
zarar görmesi halinde ve her halükarda DE tarafından gerekli görülen hallerde, DE, kullanıcı
hesabını derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma
hakkına sahiptir. Bu nedenle bu hükme aykırı şekilde kullanıcı tarafından işlemlerde bulunulması
halinde, kullanıcının hesabı ve hak kazandığı varsa kazanımlar da dahil olmak üzere süresiz ve
tek taraflı olarak başkaca bir sebep göstermeye gerek olmaksızın sona erdirilir. DE’in bu yüzden
uğrayacağı zararlara karşılık her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.
3.18. Bu site üçüncü kişilerin web sayfalarına bağlantılar içerebilir. Bağlantı kurulan bu sayfalar
DE’in kontrolünde değildir ve DE bu sayfaların veya bunlar aracılığıyla bağlantı kurulan diğer
sayfaların içeriklerinden sorumlu değildir.
4.

SON HÜKÜMLER

4.1. Kullanıcı, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda DE’in defter ve bilgisayar
kayıtlarının HMK m.193 anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil oluşturacağını ve
bu maddenin bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. Bu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanması hakkındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul
Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
4.3. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve
kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.
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