
GİZLİLİK POLİTİKASI 

30.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.  

Dersbulurum.com platformu olarak, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

6698 sayılı KVKK uyarınca, Dersbulurum.com  ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen 

veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak 

kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, 

yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak 

tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü 

işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. 

Paylaştığınız kişisel veriler, kullanıcılarımıza verdiğimiz hizmetlerin ve teknolojinin 

gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan hizmetlerimizi geliştirebilmek için; Kamu 

güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği 

savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; kullanıcılarımıza 

geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya 

kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; Reklam tercihlerini analiz etmek için, 6698 

sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. 

Dersbulurum.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi-kuruluşlar; 

sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere 

ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı 

kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Reklam amaçlı 

kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “ Dersbulurum.com Çerez Politikası” olup, şu 

anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını 

oluşturmaktadır.  

Dersbulurum.com internet sitesi ve mobil uygulamalar ile kullanıcılarımızın sunduğu ad, 

soyad, adres, telefon, e-posta adresi gibi bilgiler, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş 

yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından 

toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde 

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. 



Kişisel Verileriniz; Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya 

hizmet alınan iş ortaklarımız, Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan 

yetkili mercilere, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi 

sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya 

kuruluşlarına, Gerekli görüldüğü durumlarda aktarılabilecektir. 

Dersbulurum.com platformu olarak, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri 

tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 

önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla 

hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik 

önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından 

elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir. 

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Dersbulurum.com platformunda kişisel verilerinizi doğru ve 

güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Dersbulurum.com’un 

yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın 

doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini Destek Hizmetlerimize 

başvurmaları gerekmektedir. Dersbulurum.com platformuna gönderilen talepler, gerekçeli 

olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital 

ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler ücretsizdir. Ancak işlemlerin bir maliyet 

gerektirmesi halinde, Dersbulurum.com, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu 

ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması 

Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Dersbulurum.com 

platformu kullacılarımız yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. 


