Kullanım Koşulları
Sözleşmesi

Bilgi Platformuna giriş yapan kullanıcılar için hazırlanmıştır.

Kullanım Koşulları
Bu çevrimiçi bilgi platformunda sunular bilgiler BilgiLife tarafından sağlanmaktadır.
Platformun yasal sahibi BilgiLife olup, platform üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf
yetkisi BilgiLife'a aittir.
İşbu kullanım koşullarını BilgiLife gerektiği zaman değiştirebilir. Bİlgi platformunda
bulunan bilgilerden yararlanan ve BilgiLife'a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi,
BilgiLife tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği,
önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
BilgiLife, bu platformda yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği
zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları
Bilgi Platformu: BilgiLife, tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve
içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
KULLANICI: BilgiLife web sitesini ziyaret ederek eden eden ziyaret eden kişidir.
ÜYE: BilgiLife’ın forum ya da platformda bulunan diğer interaktif platformlar
üzerinden yorum yapmak ya da bültenlerden haberdar olmak için seçmiş olduğu
üyelik formunu eksiksiz doldurarak, BilgiLife tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul
edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca „ÜYE“ olarak anılacaklardır. 18
yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile platformdaki ilgili üyelik formunu
eksiksiz doldurarak üye olabilirler.
İÇERİK: Platformda ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi
mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve
işitsel imgelerdir.
WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla
sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek
ve/veya tüzel kişilerle BilgiLife arasında elektronik ortamda akdedilen işbu
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sözleşmedir.
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Genel Hükümler
Bu sitede yayınlanan bilgilerin kullanılması ve bu site aracılığıyla yüklenen tüm
dosyaların açabileceği sorunlar, hukuki sorumluluk tamamen size aittir.

Kullanıcılar dilerse patforma e-posta ve isim, şifre belirterek üye olabilir olabilir ve
kendi isteğiyle profil fotoğrafı ekleyebilirler. BilgiLife kullanıcılarının kişisel bilgileri
(e-posta, profil görseli), bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde
hiçbir şekilde kullanılmayacak ve hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Dış bağlantılar
Web sitemizden ulaşabileceğiniz dış bağlantılar (link, URL) sitemizin sorumluluğunda
değildir. Eğer BilgiLife platformu üzerinde yasalara aykırı bir sayfaya bağlantı varsa
lütfen gerekli işlemlerin yapılabilmesi için bize bildiriniz.

Reklamlar
Google Adsense Reklamları

– Üçüncü taraf satıcı olarak Google, sitemizde reklam yayınlamak için çerezlerden
yararlanır.

– Google, DART çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet’teki diğer
sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar.

– Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART
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çerezinin kullanılmasını engelleyebilir.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf
reklam şirketlerini kullanmaktayız. Söz konusu şirketler, bu sitelere ve diğer web
sitelerine yaptığınız ziyaretlerden elde ettikleri (adınız, adresiniz, e-posta adresiniz

veya telefon numaranız dışındaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin
reklamını size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkında bilgi edinmek için ve
söz konusu bilgilerin bu şirketler tarafından kullanılmasını engellemek üzere
seçeneklerinizin neler olduğunu öğrenmek isterseniz burayı tıklayın.

NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nde daha fazla bilgi
bulabilirsiniz.

Log Dosyaları

Birçok web sunucusunda oldugu gibi BilgiLife platformunda istatistiksel amaçlı log
dosyaları kaydı tutmaktadır. Bu dosyalar; IP adresiniz, İnternet servis sağlayıcınız,
tarayıcınızın özellikleri, işletim sisteminiz ve siteye Giriş – Çıkış sayfalarınız gibi
standard bilgileri içermektedir. Log dosyaları kesinlikle istatistiksel amaçlar dışında
kullanılmamakta ve mahremiyetinizi ihlal etmemektedir. IP adresiniz ve diğer bilgiler,
şahsi bilgileriniz ile ilişkilendirilmemektedir.

Çerezler

Kullanıcı kolaylığı sağlamak için çerez platform çerez kullanımı talip edebilir.
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Gizlilik Politikası
Bu gizlilik politikası ile BilgiLife üzerinde kullanıcıların platformda bulunan kişisel
bilgilerinin kullanımı ve korunması düzenlenmektedir.
Kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta
adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlamaya
yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu gizlilik politikasında “kişisel bilgiler” olarak
anılacaktır.
BilgiLife kullanıcılarının kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve
kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacak ve ancak kullanıcının açık rızası ile
üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.
BilgiLife, kişisel bilgilerin ve BilgiLife kullanıcılarının gerçekleştirmiş olduğu işlem
bilgilerinin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır. BilgiLife
bu amaçla, başka programlar kullanabilir. Ancak, BilgiLife tarafından gerekli bilgi
güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın internet sitesine ve/veya sisteme yapılan
saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline
geçmesi durumunda, BilgiLife’un bu nedenle herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Bir kullanıcının, bir başka kullanıcının bilgilerine ulaşması ve bu bilgileri değiştirmesi
mümkün değildir. Kullanıcının kişisel bilgileri, BilgiLife haricinde yalnızca kullanıcı
tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir.
Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler BilgiLife tarafından da güncellenebilecektir.
BilgiLife, kişisel bilgileri ölçümleme çalışmaları, reklam, tanıtım, pazarlama ile sair
iletişim faaliyetleri amacıyla kullanabileceği ve Grup Şirketleri ile iş ortaklarıyla
paylaşabileceği gibi BilgiLife tarafından sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve site
faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla da kayıt altına alınabilir ve
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kullanabilir.
İdari kurumlar ve adli kurumlar tarafından gelen talepler ve bildirimler doğrultusunda
kişisel bilgiler, Gizlilik Politikasına uygun olarak adli ve idari kurumlar ile paylaşılabilir.
Kullanıcının kişisel bilgileri; gerçekleştirilen işlemlerde gerekli görülmesi halinde,
sürecin hızlandırılması ve kullanıcılar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla işleme
dahil olan diğer kullanıcı ile paylaşılabilir.
BilgiLife, internet sayfasını kullanan kullanıcıların istatistiksel bilgilerini, teknik bir
iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Kullanıcılar isterse, bu dosyayı engellemeye
yönelik tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
BilgiLife internet sitesini ziyaret eden her kullanıcı, BilgiLife gizlilik politikası
hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.
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