
KULLANIM ŞARTLARI 

30.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.  

Dersbulurum.com’un misyonu; oluşturduğumuz web portalı eğitimciler ve eğitim görmek 

isteyenler arasında bir köprü oluşturarak, ZAMANA VE MEKANA BAĞLI KALMADAN 

eğitim vermek isteyen ve eğitim almak isteyen herkes bu platformu ortak olarak 

kullanabilecektir. Eğitmenlerimizin ve öğrencilerimizin kişisel verilerini güvenli bir ortamda 

tutabilmek adına kullanım şartları oluşturma gereği hasıl olmuştur. Söz konusu şartlar, 

Dersbulurum.com web sitesindeki, Dersbulurum mobil uygulamalarındaki, API’larımızda ve 

diğer hizmetlerdeki tüm faaliyetler için geçerlidir.  

Dersbulurum.com platformunda bir ders videosu, deneme, yaprak test, soru vb. işlem 

yapılması halinde Eğitmen Anlaşmasını kabul ederek onaylamanız gerekmektedir.  

Dersbulurum.com platformumuz içindeki etkinlikleri kullanabilmek adına hep oluşturmanız 

gerekmektedir. Dersbulurum.com platformu üzerinden güvenli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. 

Ancak şifrenizi 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaması gerekmekte olup, sorumluluk size aittir. 

Hesabınızın 3. Kişilerin eline geçtiği düşünmeniz halinde Destek Ekibimize başvurmanız 

önem arz etmektedir. Dersbulurum.com  platformunu kullanabilmek için online onay verme 

yaşına gelmiş olmanız gerekir. Online onay verme yaşında değil iseniz ebeveyniniz veya 

vasiniz (öğrenciler için) tarafından onay verilmesi gerekmektedir.  

Dersbulurum.com platformunda video yükleme, izleme, deneme, test, soru vb. yükleme ve 

satın almak dahil bir çok parametreden yararlanabilmek için mutlaka platforma üye olarak 

hesap kaydınızın bulunması gerekmektedir. Platforma üye olabilmek için, aktif bir e-mail 

adresinizin olması gerekmekte olup, kayıt aşamasında istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz 

olarak girmeniz gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra güvenliğiniz için şifrenizi 3. Kişilerle 

paylaşmamanız önem arz etmekte ve bu konudaki sorumluluk sizlere ait olacaktır. Bundan 

dolayı şifrenizi belirlerken tahmin edilmesi kolay olabilecek karakterlerden seçilmemesi 

önemli bir husustur. Hesap kaydınızı 3. Kişilere devredemez ve diğer üyelerin hesaplarına 

izinsiz olarak kullanmanız mümkün değildir. Platformumuzdaki kayıtlı bir hesaba ulaşmak 

talebi ile tarafımıza ulaşıldığında, sorulacak güvenlik sorularını karşılayamadığınız takdirde 

istediğiniz hesaba ulaşma imkanı sağlanamayacaktır. Bu platformumuza kayıtlı aktif 

kullanıcılarımızın güvenliği için önemlidir. Bir kullanıcının vefatı olması halinde hesaba 

erişim dondurulacak ve sonrasında kapatılacaktır.  

Dersbulurum.com platformundan satın aldığınız ürünü (video, deneme, test, soru vb.) 

görüntülemek için bizden bir süreli kullanım hakkı almış olursunuz. Böylelikle 24 ay boyunca 

istediğiniz zaman tekrar kullanabilirsiniz. Ancak başka bir kullanıcıya devretme gibi bir 

hakka sahip olamazsınız. Platformumuzdaki ilke ve politikalarına aykırı bir durumun tespit 

edilmemesi veya hukuksal bir neden oluşmaması halinde 24 ay boyunca süreli kullanım 

hakkınız mevcuttur.  

Dersbulurum.com platformumuza Eğitmenlerimizin (Eğitmen Anlaşmamıza istinaden) 

yüklemiş olduğu her ders materyali için, eğitmenlerimizin platformumuza kayıtlı öğrencilere 

materyallerini sunabilmek hakkı verilir. Öğrencilerin bu materyalleri satın almaları halinde 

öğrencilere süreli kullanım hakkı dersbulurum.com tarafından verilebileceği anlamına gelir. 

Öğrenciler almış oldukları süreli kullanım haklarını devredemez veya satamaz. Öğrenciler 

sadece kendi kullanıcıları ile görüntüleyebilmeleri için süreli kullanım hakkı verilir. 

Platformumuza eğitmenler tarafından yüklenen materyallerin  (Eğitmen Anlaşmamıza 

istinaden)   yayınlama hakkı Dersbulurum.com’dadır. Platformumuz tarafından verilen 



yayınlama veya süreli kullanım hakkı sizlere, yüklenen materyallerin hiçbir şekilde farklı 

platformlarda tekrar satma (hesap bilgilerini paylaşma, yasa dışı yollarda indirme ve farklı 

sitelerde paylaşmak dahil) gibi bir hak kesinlikle vermez.  

Dersbulurum.com yetkilikleri tarafınca imzalı bir sözleşme ile izin alınmadığı müddetçe, 

hiçbir materyal hiçbir şekilde değiştirilemez, paylaşılamaz, satılamaz, yayılamaz, yeniden 

çoğaltılamaz, içerik üzerinde oynamalar yapılamaz, kiralama yapılamaz, farklı bir formatta 

uyarlayamaz, Dersbulurum.com yetkilileri izni olmadıkça bir 3. Şahısa vermez veya herhangi 

bir paylaşım aracılığıyla aktarılamaz.  

Dersbulurum.com platformuna yüklenen materyaller ile alakalı olarak yönetim tarafından 

herhangi bir materyal erişimi engellenmeye karar verildiğinde veya kullanıcı engellemekle 

yükümlü olduğunda kayıt olunan herhangi bir materyalin telif hakkını ihlal edici yönde bir 

şikayet konusu olmuş olduğunda, herhangi bir şekilde ihlal ettiğiniz belirlendiğinde, ilgili 

materyallere kullanma hakkınızı iptal etme hakkımız saklı tutulmaktadır.  

Platformumuzdaki materyallere erişim sağlamak adına bir ödeme gerçekleştirdiğinizde geçerli 

bir ödeme yöntemi kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Platform içerisine bahsedilen geçerli 

ödeme yöntemlerini kullanarak site içerisi cüzdan bakiyenize kredi yükleyebilirsiniz.  

Dersbulurum.com’da ki materyal ve içeriklerin fiyatları Eğitmen Anlaşması koşulları 

gereğince belirlenir. Bazı koşullarda Dersbulurum.com web sitesindeki materyallerin 

ücretlendirmesi, mobil uygulamalardaki materyallerin ücretlendirmesi ile farklılık 

gösterebilir. İş bu değişkenlik gösteren fiyat politikası, mobil destek sağlayıcılarının 

fiyatlandırma sistemleri ile satış ve promosyon uygulamalarına ilişkin pazarlama 

politikalarındaki değişkenliklerinden kaynaklı olarak gelişmektedir.   

Platform üzerinden satılan her materyal için satış vergisi, mal ve hizmet vergisi veya katma 

değer vergisi vb. vergiler tahsil edilip ilgili vergi makamlarına iletme sorumluluğunu 

üstlenmekteyiz.  

Satın almış olduğunuz materyallerin ücretini ödemeyi kabul ettiğiniz takdirde, bu 

ücretlendirme için banka ya da kredi kartınızdan para çekmenize ve farklı ödeme yöntemlerini 

kullanmamıza yetki vermiş kabul edilirsiniz. Ödeme bilgilerinizi güvende tutmak ve en uygun 

ödeme yöntemlerini size sunmak için tüm yasal işlemler tarafımızca yapılmaktadır.  

Platform sadece yasal amaçlar için kullanılacaktır. Platformda yer alan tüm içeriklerden 

kullanıcılar sorumludur. Yorumlar, yönergeler, içerik ile alakalı sorular ve cevaplar, 

materyaller her zaman Fikri Mülkiyet Politikası ve kanunlara uygun olup, başka şahısların 

Fikri Mülkiyet haklarına saygı duyulma zorunluluğunu ilke edinir. Tekrar eden ya da büyük 

suçlar olarak atfedilen kamu tarafınca kabul görünmeyen davranışlarınız halinde hesabınıza 

erişim süresiz olarak kısıtlanacaktır. Bu esaslar gereği herhangi bir kullanıcının ya da 

eğiticinin haklarının ihlal edildiği durumlarda lütfen Dersbulurum.com yetkililerine bildiriniz. 

Dersbulurum.com platformumuza Eğitmenler tarafından materyal yükleyebilir, öğrencilerin 

platforma yüklediği soruları eğitmenler cevaplayabilmek adına öğrencilerle iletişim platform 

üzerinden kurulabilir. Bu durumlarda kanun ve mevzuatlara aykırı içerik yayınlamamalıdır.  

Eğitmenlerimizden biri telif hakkı ya da ticari marka haklarınızı ihlal eden bir materyal 

yayınlar ise Dersbulurum.com yetkililerine bildiriniz.  

Platformumuza kayıtlı eğitmen ve öğrencilerimizin kişisel verilerinizi korumak için dikkatli 

olunması gerekmektedir. Dolayısıyla platform üzerinden kendi güvenliğiniz adına kişisel 

bilgilerinizi kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir. Eğitmen ve öğrenciler arasında 



doğacak anlaşmazlıklardan Dersbulurum.com platformu olarak sorumlu olmadığımız 

bilinmesi gerekmektedir.  

Platformumuz üzerinden yayınlanan hiçbir materyal tarafımızca izni almadan kesinlikle 

kullanılmaması gerekmektedir.  

4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama 

Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ilgili 

tarafların haklarını ve uyması gereken ilkelerin varlığının kabul edilmektedir. 

Dersbulurum.com platformuna üyelik gerçekleştirdiğinizde yasal olarak bağlayıcı bir 

sözleşme yaptığınızı kabul edersiniz. Bu şartları bilerek üyeliğinizi gerçekleştirirsiniz.  

Dersbulurum.com platformumuz üzerinde ilgili mevzuatlara aykırı olarak işlem tesis eden 

üyelerimize tazminat hakkımız baki olup, üyeliklerin sonlanması halinde dahi tazminatla ilgili 

yükümlülükler devam etmektedir.   

Dava konusuna neden olan olayın üzerinden bir yıl ve daha fazla süre geçtikten sonra iş bu 

sözleşme ve eklerine dayanılarak dava açılamaz. Dersbulurum.com platformu üzerine kayıtlı 

olan e-posta adresleri bildirim adresi olarak kabul edilecektir.  

Hesabınızın başkasına devredilemeyeceğini ve hesabınıza ilişkin tüm haklar ile bu Şartlar 

kapsamındaki diğer hakların ölümünüz halinde sona ereceğini kabul edersiniz. 

Dersbulurum.com platformunda yaşanılacak anlaşmazlıklarda 7-24 sizlere hizmet vermeye 

açık olan Destek Ekibimize başvurulmasını, konunun çözümlenmesi için gerekli desteği 

vereceğimizin bilinmesi gerekmektedir.  

Taraflar doğacak ihtilaflarda KOCAELİ Mahkemelerinin yetkisini beyan, kabul ve taahhüt 

ederler. 

Dersbulurum.com platformumuza kayıtlı üyelerimizin hiçbir şekilde toplu dava 

açamayacaklarını, sadece gerekli görmeleri halinde bireysel dava açabileceklerini kabul 

ederek üyelik işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Bireysel olarak gidilen bir davada verilen bir 

karar, sadece ilgili üye için geçerli olacak, diğer üyeleri hiçbir şekilde kullanılamayacaktır. 

Ayrıca böyle bir durum halinde Anlaşmazlıkların  Çözümü kısmındaki hükümler geçersiz 

olacak, diğer kısımlar geçerli olmaya devam edecektir.  

Dersbulurum.com platformumuz üzerinden devamlı kendi yenileyebilen ve güncelleyen bir 

platform olarak sizlere hizmet vermeyi öncelik edinmiştir. Bu kapsamda yapılan 

güncellemelerden aksi bildirilmedikçe tüm üyelerimizin (eğitmen-Öğrenci,..) kayıt olunan e-

posta adreslerine bilgilendirme maili gönderilecektir. Ayrıca değişen şartlar ve koşullar 

hakkında yapılan güncellemeler olması halinde, daha önce yayınlanmış olan ilgili kısımlar 

değişmiş olacağı bilinmektedir.  

Dersbulurum.com platformu ile iletişime geçebilmek için lütfen Destek Ekibimize 

başvurunuz.  

Eğitim ve Öğretim Ömür Boyu süren bu süreçte, bize tercih ettiğiniz için Teşekkür Ederiz.  


