
DENİB AKADEMİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ 

 

1.Site Kullanım Şartları: 

1.1. Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.  

1.2. Katılımcılar, Site’yi ve Site’de verilen hizmetleri kullanmaya başlayarak ve/veya Site’ye 

üye olarak işbu kullanım şartlarını, gizlilik politikasını ve KVKK’ya ilişkin Aydınlatma 

Metnini okuduklarını, anladıklarını ve bunlarla bağlı olduklarını kabul etmiş olurlar. Kullanım 

şartları arasında kabul etmediğiniz maddeler olması halinde Site’yi kullanmayı derhal 

sonlandırmalısınız.  

1.3. Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘Site’) (‘DENİB Akademi’)’nın 

malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Katılımcı’) Site’de sunulan tüm hizmetleri 

kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve 

kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, 

yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi 

okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş 

sayılırsınız.  

1.4. Üye iş bu “Üyelik Sözleşmesi’ni” web sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak 

onay vermesi ile kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve 

işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, 

anladığını, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

2.Tanımlar: 

İşbu Sözleşme metninde, 

Site     : Tüm hakları Denizli İhracatçılar Birliği’ne ait olan ve DENİB 

Akademi tarafından belirlenerek, üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan İçerik’in yer 

aldığı/alacağı web sitesini; 

DENİB Akademi  : Denizli İhracatçılar Birliği’ni. 

Eğitmen   : Online Eğitim’in sunumu yapacak iş bu sözleşmeye taraf olan 

alanında eğitim veren uzman kişiyi. 

İçerik     : DENİB Akademi tarafından münhasıran belirlenerek Site’ye 

yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan eğitim videoları ve münhasıran DENİB 

Akademi tarafından belirlenecek online eğitim yazılımı ile internet üzerinden sesli ve görüntülü 

konferans yoluyla ve yine aynı yolla katılan katılımcılarla etkileşimli olarak gerçekleştirilecek 

online sanal eğitimi. 

Sözleşme    : İşbu Üyelik Sözleşmesini; 

Katılımcı    : DENİB Akademi tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz 

sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek Site’ye üye olan, kendi belirleyeceği katılımcı adı 

ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, web sitesini, alt siteleri kullanan ve İçerik’ten yararlanan, 

işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri ; 

ifade etmektedir. 

Online Eğitim Yazılımı        : https://zoom.us/download internet adresinden indirilerek 

kurulan sanal salon amaçlı kullanılan Online Eğitim yazılımı. 

Online Eğitim  : İnternet üzerinden sesli ve görüntülü konferans yoluyla ve yine 

aynı yolla katılan katılımcılarla etkileşimli olarak gerçekleştirilecek online sanal eğitimi. 

 

 

https://zoom.us/download


 

3.Katılımcının Hak ve Yükümlülükleri: 

3.1. Site’ye üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice 

okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi 

doldurarak ve Site’de yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları 

tamamen kabul etiklerini ve Site’ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt 

ederler. 

3.2. Katılımcı, Site’ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait 

olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; DENİB 

Akademi’nin bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir 

mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin 

edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin DENİB Akademi tarafından tek taraflı olarak sona 

erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.3. Katılımcı oluşturduğu katılımcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; 

katılımcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda 

olduğunu; DENİB Akademi’nin katılımcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden 

kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, kendisi hakkında vermiş 

olduğu kişisel bilgiler ile siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait 

verilerin DENİB Akademi tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, 

silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Aynı şekilde 

Katılımcı, kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin DENİB Akademi ve/veya bağlantılı 

kurum, kuruluş ve kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı 

faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini 

ve bunun için DENİB Akademi veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte 

bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

3.4. Katılımcı’nın kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Katılımcı’ya özeldir ve 

Katılımcı bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik 

posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz. Katılımcı, Site’yi sadece kişisel amaçla ve DENİB 

Akademi’nin verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. 

Katılımcı Site’ye üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir 

ve temlik edemez. 

3.5. Katılımcı, Site’den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, 

internet kullanımına ilişkin kurallara, Site’de belirtilen kullanım koşullarına ve işbu Sözleşme 

hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Site’ye giriş dahil bütün hizmetlerden yararlanmak, 

ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site’de gerçekleştireceği 

bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Katılımcı, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz 

konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya DENİB Akademi’ye ihbar edeceğini; işbu maddede 

yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Şirket’in işbu Sözleşme'yi derhal, ayrıca bir 

bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir 

durumda üyeliğinin son bulacağını ve DENİB Akademi’nin her türlü zararını tazmin etme 

hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3.6. Katılımcı, DENİB Akademi’nin veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin 

sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, 

erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; 

Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin DENİB Akademi’nin hizmetlerinden faydalanmasına 



engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Katılımcı, hiçbir şekilde Site’nin işleyişini 

aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve 

unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; DENİB Akademi ve bağlantılı veya yetkili 

kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım 

amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

3.7. Katılımcı, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların 

sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site’ye erişmekte kullandığı ve 

hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her 

türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta 

gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye bağlantı nedeniyle Katılımcı’nın 

kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, 

tüm sorumluluk Katılımcı’ya aittir. 

3.8. Katılımcı hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak DENİB Akademi’ye diğer 

katılımcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine 

karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı 

unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve 

bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve 

uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri 

işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için 

gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai 

ve hukuki sorumluluk Katılımcı’nın kendisine ait olacaktır. 

3.9. Katılımcı Site’deki canlı derslere katılımından doğan ses ve görüntü içeriklerinin tümünün 

telif hakkının DENİB Akademi’ye ait olduğunu kabul eder. 

3.10. Katılımcıların birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 

3.11. Katılımcı’nın online eğitime katılabilmek için https://zoom.us/download sitesinden 

indirmiş olduğu online eğitim yazılımından kaynaklanan mağduriyetlerinin hiçbirinde DENİB 

Akademi’nin sorumlu olmadığını ve bu mağduriyetlerde DENİB Akademiye 

başvurmayacağını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

DENİB Akademi’nin Hak ve Yükümlülükleri: 

4.1. DENİB Akademi, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in DENİB 

Akademi tarafından sağlanacak koşullar dâhilinde Katılımcı tarafından kullanılması, 

Katılımcı’ya Site’nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. 

4.2. DENİB Akademi’nin, Site’de, online eğitim yazılımında ve bağlantılı linklerde yer alan 

reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

4.3. Site’nin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Katılımcı’nın 

faydalanabileceği hizmetleri DENİB Akademi’nin uygun gördüğü şekilde, Katılımcı’nın 

muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. DENİB Akademi Site’nin tamamı 

veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride 

ücretli hale getirebilir. Katılımcı’nın bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı 

hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. DENİB Akademi’nin, Site’ye 

erişimin ve Site’deki hizmetlerden Katılımcı’nın yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, 

Site’nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla 

olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır. 

4.4. DENİB Akademi sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman 

saklı tutar.  
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4.5. DENİB Akademi gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin 

ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen 

durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı 

DENİB Akademi’nin Katılımcı’ya veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu 

olmayacaktır. 

4.6. DENİB Akademi, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında 

yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. 

4.7. DENİB Akademi, Katılımcı’nın Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda 

bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun 

göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. 

Katılımcı, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket’in hiçbir sorumluluğu 

bulunmadığını ve DENİB Akademi’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt 

eder. DENİB Akademi, Katılımcı ’nın meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak 

üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir 

bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde DENİB Akademi 

tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin 

başka katılımcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu 

hallerde DENİB Akademi, DENİB Akademi’den telif ve benzeri hiçbir ücret, hak, alacak talep 

etmeyecektir. DENİB Akademi Katılımcılar ’ın bilgilerini (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen 

sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik 

şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda 

işbirliği yaptığı firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, Site’nin katılımcılarına sunduğu 

deneyimi geliştirmek ve DENİB Akademi’yi geliştirmektir. 

4.8.Katılımcı’nın online eğitime katılabilmek için https://zoom.us/download sitesinden 

indirmiş olduğu online eğitim yazılımına kayıt olması sürecinin DENİB Akademi ile hiçbir 

alakası olmayıp Katılımcı’nın bu uygulamadan doğan mağduriyetlerinin hiçbirinde DENİB 

Akademi taraf değildir.  

 

5.  Fikri Mülkiyet Hakları 

5.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı 

olmamak kaydıyla tüm öğeleri (DENİB Akademi’nin hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü 

çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow… vb. her yasal mevzuattan kaynaklı 

hakları DENİB Akademi’ye aittir veya DENİB Akademi tarafından lisans alınarak 

kullanılmaktadır. Katılımcı, Site’de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/ 

veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz… kısacası İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya 

DENİB Akademi ‘ye ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, 

değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, 

çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde 

üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Katılımcı, 

belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik’i Site’ye ve/veya DENİB Akademi ‘ye/ İçerik’in 

yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi 

veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak 

kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, 

Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari 

marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; 

iş bu madde de belirtilen eylemleri gerçekleştiremez. 
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5.2. Site’de yer alan bilgiler ve yazılı, görsel ve işitsel tüm dijital içerikler hiçbir şekilde 

kaydedilemez, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. 

Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak 

kullanılamaz. Katılımcı’nın katılacağı canlı eğitimler sırasında kayda alınabilecek Katılımcıya 

ait ses ve video kayıtları DENİB Akademi tarafından canlı eğitim sonrasında 3. kişilere ücretli 

ve ücretsiz olarak yeniden kullandırabilir. Katılımcı, katılacağı canlı eğitimleri hiçbir şekilde 

kayıt altına alamaz, 3. Kişiler ile paylaşamaz. İşbu hükmün ihlali halinde DENİB Akademi ‘nin 

uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları Katılımcı tazmin edeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

5.3. Katılımcı, yukarıda yer alan taahhütlerine aykırı davranarak üçüncü şahısların fikri ve sınai 

mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin DENİB Akademi tarafından tek 

taraflı olarak derhal feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun 

tarafına ait olacağını; DENİB Akademi’nin ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, 

idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını 

ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya DENİB Akademi’nin üçüncü kişilere 

ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep 

anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

6. Gizli Bilgi 

6.1. DENİB Akademi, Site üzerinden Katılımcılar’ın ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere 

açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-

posta adresi, çalıştığı kurum, unvanı gibi Katılımcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer 

bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. 

6.2. Katılımcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama 

faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan DENİB 

Akademi, Katılımcı’ya ait kişisel bilgiler, iletişim bilgileri, portföy durumu ve demografik 

bilgilerini herhangi bir kurum, kuruluş ve şahıs ile paylaşma konusunda muvafakat ettiğini 

kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler DENİB Akademi bünyesinde müşteri profili belirlemek, 

müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak 

amacıyla kullanılabilecektir. 

6.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde 

ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama 

yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. 

 

7. Garanti Vermeme 

7.1. İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ 

ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. DENİB AKADEMİ TARAFINDAN SUNULAN 

HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA 

VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL 

ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE 

HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM 

BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE 

HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

 

8. Fesih: 

8.1. DENİB Akademi dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu Sözleşme uyarınca 

Katılımcı’ya verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici durdurabilir; hizmeti 

ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini 

değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen 



durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Katılımcı ile yapılmış olan 

işbu Sözleşme’ yi, Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir. 

8.2. Katılımcı, Sözleşme’nin ve/ veya eki olan Kullanım Koşulları ’nın herhangi bir hükmüne 

aykırı davrandığı takdirde, DENİB Akademi gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya 

alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına 

sahiptir. Katılımcı işbu Sözleşme ’ye aykırı davranması halinde, DENİB Akademi’nin maddi-

manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek 

kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

8.3. Katılımcı, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği DENİB Akademi tarafından 

durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında 

gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek DENİB Akademi’ye karşı gerekse diğer üçüncü kişi, 

kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır. 

8.4. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, 

ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve 

internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak 

anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, 

taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve 

yükümlülükleri askıya alınır. Askıya alınan sözleşme sonucunda DENİB Akademi tarafından 

planlanan eğitimden vazgeçilirse sözleşme kendiliğinden fesih edilmiş kabul edilecektir. 

8.5. Bu madde kapsamında herhangi bir sebeple iptal edilen eğitim sonucu fesih olan işbu 

sözleşme geçersiz hale gelecektir. Feshe ilişkin DENİB Akademi’den hiçbir suretle talep hakkı 

olmayacağını katılımcı şimdiden geriye dönülemez bir şekilde kabul ve taahhüt eder. 

 

 

9. Diğer Hususlar: 

9.1. Katılımcı, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere 

devir ve temlik edemez. DENİB Akademi, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya 

yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir. 

9.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması 

halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme 

hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, 

uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin 

herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin 

diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır. 

9.3. DENİB Akademi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi 

uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin 

değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen 

yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

 

10. Tebligat 

10.1. İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, DENİB Akademi’nin 

bilinen e.posta adresi ve katılımcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla 

yapılacaktır. Katılımcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, 

değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese 

yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. 

 

 



11. Delil Sözleşmesi 

11.1. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü 

uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Katılımcı 

bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. 

 

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 

12.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü 

uyuşmazlığın çözümünde Denizli Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

13. Yürürlük: 

13.1. Katılımcı, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde 

okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşularına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi DENİB 

Akademi’nin kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve 

taahhüt eder. Katılımcı’nın, katılımcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Katılımcı Üyelik 

Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte 

kabul beyanı DENİB Akademi kayıtlarına geçmiş olup, bu anda Sözleşme kurulmuş ve 

herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul 

ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi 

kabul etmediklerini iddia edemezler. 

13.2 Katılımcı, Sözleşmeyi her zaman Site ’de bulabilir. DENİB Akademi gerekli görür ise 

Katılımcı’nın onayına sunarak, Site ’den ve DENİB Akademi tarafından sunulacak 

hizmetlerden yararlanabilmesi için Katılımcı’nın Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili 

butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Katılımcı, Sözleşme 

koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri 

sürerek taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten 

kalktığını ileri süremez. 

 

İŞ BU KATILIMCI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ VE EKİ OLAN AYDINLATMA 

METNİNİ OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ 

AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME FORMU 

Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği 

Denizli İhracatçılar Birliği Akademi 

Adres: Akhan Mah.246 sokak No: 8 Pamukkale – DENİZLİ. 

1. Kişisel verilerin işlenme amacı, kapsamı ve süresi 

Kişisel verileriniz; DENİB Akademi ile akdedilen KATILIMCI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

’nde belirtilen kişisel veriler, sözleşmede açıklanan amaçlara uygun olarak ve eğitim konusu ile 

sınırlı olmak üzere; katılımcı ile iletişimin sağlanması amacıyla mevzuat gereği temin edilerek 

veri sorumlusunun sorumluluklarının ifası için veri kayıt sistemine işlenmesi, bunların 

muhasebeleştirme işlemlerinin (mali işlemler) gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal 

iş ve hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile gerekli olan süre kadar ve muhafaza 

edilmesi şartıyla işlenecektir. 

DENİB Akademi veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu’nun 5 ve 6’ncı maddelerinde 

öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir.  

DENİB Akademi, KVK Kanunu’nun 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu 

maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu 

formun “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel 

verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan 

sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir. 

Bu kapsamda kişisel verilerim, DENİB Akademi’nin faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla iş 

birliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden 

faydalandığı, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığı yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, 

ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığı yurtiçi/yurtdışı firmalarla 

paylaşılabilir. 

Hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği 

durumlar hariç olmak üzere, DENİB Akademi kişisel verileri yalnızca işbu formda belirtilen 

amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre zarfında elinde bulundurabilir.  

DENİB Akademi işbu Kişisel Verilerin Korunması’nda her zaman değişiklik yapabileceğini ve 

DENİB Akademi’nin yaptığı değişiklikler sitesi üzerinden bildirilebileceğini kabul ederim. Bu 

sebeple güncel versiyona ilgili internet sitesinden takip edeceğimi kabul ederim. 

2. Kişisel verilerin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi ve hangi amaçla 

aktarılabileceği 

Katılımcının Kişisel verilerinin aktarılacağı gerçek ve tüzel kişi kategorisi 

– DENİB Yönetim Kurulu üyeleriyle, 

– DENİB Akademi’nin verilecek eğitim ilgili tüm idari, ticari ve sosyal birimleri ve Şubeleri 

ile bilgi işlem birimlerinde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları, 



– DENİB Üst kuruluşları ve İdari birimlerle, Diğer bağlı kuruluşlarla, 

– İşbirliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları ve kamu kurum ve kuruluşları, 

denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileriyle, 

– DENİB üyeleriyle. 

– DENİB ‘in çalışmakta olduğu sözleşmeli avukatları ve/veya hukuk büroları, 

Katılımcının Kişisel verilerinin hangi amaçla aktarılabileceği 

Katılımcı, kişisel verilerinin aşağıdaki amaçlarla, yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına açık 

rızasının olduğunu kabul etmektedir: 

– Kanun hükmü: Katılımcıya ait kimlik ve öğretim durumu, eğitmen sözleşmesinde belirtilen 

hususlarda kişisel bilgilerinin kanun gereği tutulması. 

– İletişimin sağlanması: İletişim kurulması için adres bilgilerinin kaydedilmesi. 

– Hakkın tesisi, korunması, kullanılması: Katılımcıya ait gerekli bilgilerin yarışma konusu 

mevzuattan kaynaklanacak olası hukuki başvurmalar nedeniyle dava zamanaşımı boyunca 

saklanması 

– Meşru menfaat: Katılımcı söz konusu eğitime katılması için veri işlenmesi. 

3. Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi 

Katılımcıya ait kişisel verileri toplamanın hukuki sebebi 

Katılımcıya ait kişisel veri toplamanın hukuki sebebi Veri sorumlusunun hukuki 

yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olmasıdır. 

 Veri sorumlusuna başvuru 

Katılımcı, KVKK belirtilen haklar kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik 

posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızdan Veri Sorumlusuna 

bildirilen ve Veri Sorumlusu sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak 

suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla 

Veri Sorumlusu’na iletebilir. 

Katılımcı tarafından yapılacak bu başvuruda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin bulunması 

zorunludur; 

a) İsim, soyisim ve başvuru yazılı ise imza, 

b) Türkiye Cumhuriyeti (Kısaca “T.C.”) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası, K.K.T.C. 

vatandaşları için K.K.T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya 

varsa kimlik numarası, 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 

d) Talep konusu. 

Başvurunun konusuna ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. 



Katılımcının yazılı başvurusunda, Veri Sorumlusuna veya temsilcisine evrakın tebliğ edildiği 

tarih, başvuru tarihidir. Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun Veri Sorumlusuna 

ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. 

 

 


