
Üyelik sözleşmesi 

1. TARAFLAR 

Türk İşaret Dili ile Bariyerleri Aşın ve Uzlaşın (TİDBAU) eğitim portalına üyelik sözleşmesi (Bundan böyle 

“Sözleşme” olarak anılacak), eğitim merkezi Çırağan Caddesi Osmanpaşa Mektebi Sokak No: 4 – 6 

Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Üniversitesi (Bundan böyle “BAU” olarak 

anılacaktır) ile Türk İşaret Dili ile Bariyerleri Aşın ve Uzlaşın (TİDBAU) eğitim portalına üye olan kullanıcı 

(Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Sözleşme’nin elektronik ortamda Üye tarafından 

onaylanması anında karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 

2. TANIMLAR 

Kullanım Koşulları: www.turkisaretdili.bahcesehir.edu.tr isimli alan adına erişerek elektronik ortamda 

Üye ile yapılan anlaşmayı, 

İçerik: Sitede yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü eğitim dökümanı, açıklama, görüş, yorum, 

tasarım, logo, işaret, bilgi, dosya, resim, müzik rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri; 

Portal: www.turkisaretdili.bahcesehir.edu.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından 

oluşan internet sitesi, 

Üye: www.turkisaretdili.bahcesehir.edu.tr portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden 

işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.  

BAU: Bahçeşehir Üniversitesi’ni ifade etmektedir. 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma koşullarının ve 

tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 
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4. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

4.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri 

a) Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Portal’da yer alan hizmetlerden yararlanırken veya bu 

hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içindeki şartlara uyacağını, burada 

belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul etmektedir. Üye, ayrıca işbu Sözleşme’yi 

onaylamakla, Kullanım Koşulları’nı da kabul etmiş sayılacaktır. 

b) Üyenin, Portal’a giriş için kullandığı “kullanıcı ismi”, “şifre” vb. bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü 

kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamen Üye’nin sorumluluğunda olup, Üye’nin bu hususlardaki tüm 

ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin, diğer Üyelerin, Vakfın veya üçüncü kişilerin uğradığı veya 

uğrayabileceği zararlardan dolayı Üye’nin kendisi sorumlu olacaktır. 

c) Üye, Bahçeşehir Üniversitesi’nin önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitedeki içeriğin bir 

kısmını veya tamamını kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, 

postalayamaz, aktaramaz, dağıtamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanamaz. 

d) Üye, BAU tarafından yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama 

yapmakla yükümlü olduğu durumlar halinde ve resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu 

bilgilerin talep edilmesi halinde Üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili 

olacağını ve bu sebeple herhangi bir şekilde tazminat talep edemeyeceğini kabul eder. 

e) Üye, Portal üzerinden BAU veya bir üçüncü kişinin itibarını, şerefini veya özel veya ticari hayatını 

zedeleyecek bir eylemde bulunursa veya doğrudan veya dolaylı olarak Portal üzerinden BAU veya 

üçüncü kişiye zarar verirse bu zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

f) Üye, BAU’nun yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya 

tamamen üçüncü kişilere devredemez. 

g) Site içerisinde herhangi bir şekilde ve herhangi bir kimse tarafından yer verilen içerikten dolayı 

BAU’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

h) Üye Portal’da yer vereceği, her türlü içerikte karalama, kötüleme, iftira, tehdit, hakaret veya taciz etme 

gibi hukuka veya ahlaka aykırı hiçbir fiili gerçekleştirmeyeceğini, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka 

aykırı içerikli metinlere veya görsellere yer vermeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. 

I) Portal’da yanlış veya gerçeğe aykırı veya başkasına ait isim ve bilgilerle üye olmak, yanlış veya 

yanıltıcı kişisel bilgiler vermek; birden fazla isim veya hesapla Üye olmak; Portal’ı her türlü yasadışı veya 



hileli amaçlarla kullanmak; başkalarının hesabını izinsiz kullanmak; başkalarının yerine geçmek veya 

yanlış bir isimle eğitimlere veya sınavlara katılmak; 3. Kişilere ait içeriği hak sahibi olmadan veya izinsiz 

kullanmak; eğitim veya sınavları manipüle etmek veya bu hizmetlerden gereği gibi yararlanılmasını 

engellemeye yönelik veya bu sonucu doğurabilecek müdahalelerde bulunmak; eğitim veya hizmetlerle 

ilgili olmayan faaliyetlerde bulunmak, siyasi, dini, cinsel ahlaka aykırı, rencide edici veya aşağılayıcı ya 

da benzeri yorum ve görüşleri paylaşmak; puanlama sistemlerini Portal’ın amaçlarına aykırı olarak 

kullanmak; istenmeyen e-posta (spam) yaymak ; virüs veya siteye ya da 3. kişilere zarar verici herhangi 

başka  unsuru kullanmak veya yaymak; herhangi bir alanda, mecrada ya da ortamda Portal veya 

Portal’da yer alan eğitimler de dahil hizmetler veya BAU aleyhine karalayıcı, küçük düşürücü, kötüleyen 

veya benzeri görüş ve yorumlarda bulunmak veya bu tür davranışları herhangi bir şekilde desteklemek; 

Portal içeriğini kopyalamak, değiştirmek veya izinsiz yaymak; Portal’ın bütününü veya herhangi bir 

bölümünü bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanmak; kullanıcılar hakkında 

izinleri olmadan, e-posta adresleri dâhil, herhangi bir bilgi toplamak; Portal’a, makul olmayan veya 

sisteme orantısız derecede büyük yük getiren şekilde erişim sağlamaya çalışmak gibi eylemler yasaktır. 

Bu eylemlerin gerçekleştirildiğinin veya bu eylemlere teşebbüs edildiğinin farkedilmesi halinde diğer 

yasal veya sözleşmesel taleplerin yanında, bildirimsiz ve tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın 

üyelik süreli veya süresiz olarak dondurulabilir, üyelikten uzaklaştırma veya üyelikten süreli veya süresiz 

olarak yasaklanma ya da kullanıcının Portal’a erişimini engelleme yaptırımları uygulabilir. Bu eylem ve 

işlemlerin gerçekleştirilmesi halinde BAU veya diğer Üyeler veya 3. Kişiler bir zarara uğrar veya BAU 3. 

kişinin uğradığı zararı gidermek zorunda kalırsa; bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler BAU’nun 

zararını gidermekle yükümlüdürler. 

4.2. BAU’nun Hak ve Yükümlülükleri 

a) Portal’da yer alan modüller, örnek videolar ve her türlü bilgi, hizmet ve program BAU tarafından 

herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebilir. 

b) BAU, Üye tarafından gönderilen kişisel bilgiler hariç (isim-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-

posta adresleri vb.) tüm bilgi veya malzemeleri gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirecek olup, 

kendisine gönderilen bu malzemeleri ve bilgileri kopyalama, çoğaltma, yayınlama, yükleme, postalama, 

aktarma, dağıtma, kamuya açık görüntüleme, gerçekleştirme, değiştirme, bunlardan türetilen işler 

hazırlama ve kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, BAU’ya herhangi bir amaçla gönderilen tüm fikirler, 

kavramlar, know-how veya teknik bilgiler BAU tarafından serbestçe kullanabilecektir.  

c) BAU, Portal’da atıfta bulunmuş olabileceği veya bağlantıyla erişilebilen herhangi bir Web sitesi veya 

üçüncü kişi kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya herhangi bir taahhütte 

bulunmamaktadır. 



d) BAU, Portal’dan herhangi bir surette edinilen malzemeler, bilgiler, ürünler, yazılımlar, programlar veya 

hizmetlerden kaynaklanan, ve Üye bilgisayar sisteminde oluşabilecek hasarlar veya veri kayıpları da 

dahil olmak üzere, doğabilecek her türlü zarar hakkında herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 

Virüslerden, worm, truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korunmak için gerekli 

önlemleri almak ve bilgilerini uygun şekilde korumak Üye’nin sorumluluğundadır. 

e) BAU, Üye tarafından gönderilen ve Portal’da yer alacak fotoğrafların kopyalanmaması, 

çoğaltılmaması, yayımlanmaması, dağıtılmaması ve/veya başka ortamlarda kullanılmaması için gerekli 

yasal uyarıları yapacak ve her türlü gerekli teknik önlemi alacaktır. Ancak BAU, belirtilen önlemlerin 

alınmasına rağmen, izni dahilinde olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından Portal’daki fotoğrafların yasal 

olmayan yollarla kopyalanması, çoğaltılması, yayımlanması, dağıtılması ve/veya başka ortamlarda 

kullanılması durumunda, herhangi bir şekilde sorumlu olmayacaktır. 

f) BAU, Üye tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen kayıt ve koşullara uyulmaması halinde, önceden 

herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Üye’ye verilmiş hakları geri alma ve kullanıcı hesabını kapatma 

hakkına sahiptir. 

g) Portal’da sunulan eğitimler ve sınavlar ücrete tabi değildir. Bu eğitimler ve sınavlar için Üyeler’den 

ücret talep edilmez. 

h) Portal, eğitimleri başarıyla tamamlayan ve Portal’da yer alan koşulları gerçekleştiren Üyeler’e bir 

katılım/bitirme belgesi sunar. Ancak bu belge bir sertifika veya resmi bir belge veya yeterlilik anlamını 

taşımaz. BAU, belgenin verilen eğitimlerin içeriği ile ilgili resmi bir yeterlilik veya kabul anlamı 

taşıyacağını taahhüt etmez. 

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

BAU, işbu Sözleşme’yi kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak uygun göreceği zamanda, Portal’da ilan 

ederek değiştirebilir. Söz konusu değişiklikler Portal’da ilan edildikleri tarihten itibaren geçerlilik 

kazanacaktır. Üye’nin tek taraflı olarak Sözleşme’yi değiştirme hakkı yoktur. 

 

6. ANLAŞMAZLIKLAR 

İşbu Sözleşme’den doğan veya onunla ilgili olan her türlü ihtilaf ve anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 


