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Son Güncellenen Tarih: 29/04/2020 

 

GLOBAL IMPACT MIDDLE SCHOOL 

İNTERNET SİTESİ 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ 

 
LÜTFEN İNTERNET SİTESİNİ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İŞBU METİN 

KAPSAMINDA YER ALAN İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN ŞART VE 

KOŞULLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. ZİRA, İŞBU SÖZLEŞMEYİ ONAYLAYARAK HEM 

KENDİNİZİN HEM DE PLATFORM’A ÜYELİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ 

ÇOCUĞUNUZUN İŞBU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ İLE BAĞLI OLACAĞINI KABUL 

ETMEKTESİNİZ. 

 

İşbu Global Impact Middle School İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme” veya 

“Kullanıcı Sözleşmesi”); Nişantepe Mah. Orman Sok. No:13, Özyeğin Üniversitesi Öğrenci 

Merkezi, No:34-36, 34794 Alemdağ - Çekmeköy / İSTANBUL adresinde mukim YGA Hayal 

Ortakları Derneği (“Dernek” veya “YGA”) ile işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde tanımlı 

Kullanıcı arasında çevrimiçi akdedilmiştir. Kullanıcı ve YGA ayrı ayrı “Taraf” ve müştereken 

“Taraflar” olarak anılacaktır. 

 

1. TANIMLAR 

1.1. İnternet Sitesi Üyeliği Onaylanmamış Olan Küçük; İnternet Sitesi’ne kayıt olan 

ancak üyeliğinin tamamlanması için ebeveyninden ya da yasal temsilcisinden 

onay/izin almamış gerçek kişiyi ifade eder. 

1.2. İnternet Sitesi Üyeliği Onaylanmış Olan Küçük; İnternet Sitesi’ne kayıt olan ve 

üyeliğinin tamamlanması için ebeveyninden ya da yasal temsilcisinden onay/izin 

almış olan, İnternet Sitesi’ne tam erişimi bulunan gerçek kişiyi ifade eder. 

1.3. İnternet Sitesi Üyesi/Üye/Üyeler; İnternet Sitesi nezdinde kişisel hesap oluşturmak 

için gerekli tüm kayıt formlarını dolduran ve kayıt sürecini tamamlayan gerçek kişiyi 

ifade eder. 

1.4. İnternet Sitesi Ziyaretçisi/Ziyaretçi; Platform’a kayıtlı bir üye olmaksızın İnternet 

Sitesi’ne erişim sağlayan gerçek kişiyi ifade eder. 
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1.5. İnternet Sitesi/Platform; ygagim.com alan adını ve bu alan adı ile bağlantılı alt alan 

adlarını ifade eder. 

1.6. Kullanıcı/Kullanıcılar; Küçük, Veli, Yetişkin, İnternet Sitesi Üyeliği 

Onaylanmamış Olan Küçük, İnternet Sitesi Üyeliği Onaylanmış Olan Küçük, İnternet 

Sitesi Ziyaretçisi tanımlarını da kapsamak üzere, İnternet Sitesi’ne erişim sağlayan 

tüm gerçek kişileri ifade eder. 

1.7. Küçük/Küçükler; İnternet Sitesi’ne kayıtlı veya kayıt olmak isteyen 18 yaşının 

altındaki gerçek kişiyi ifade eder. 

1.8. Veli/Veliler; Küçüğü İnternet Sitesi’ne kaydettirmiş olan veya kaydettirmek isteyen, 

Küçüğün ebeveyni ya da yasal temsilcisi olan gerçek kişiyi ifade eder. 

1.9. Yetişkin; İnternet Sitesi’ne kaydolan 18 yaşının üzerindeki gerçek kişiyi ifade eder. 

 
2. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI 

İşbu Sözleşme, İnternet Sitesi kapsamında 13-18 yaş aralığındaki çocuklara güvenli bir 

platform hizmeti sunan YGA ile Kullanıcı arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi 

amacıyla akdedilmiştir. 

 

3. İNTERNET SİTESİNİN KONUSU 

İnternet Sitesi ağırlıklı olarak bilim ve sanat konularında olmak üzere çocuklara ufuk açıcı 

çevrimiçi etkinlikler sağlayan bir platformdur. Platform, görüntülü konuşma, 

görüntülü/sesli/yazılı ileti gönderme, site bünyesinde görsel, işitsel yazılı paylaşım & yorum 

yapma ve benzerlerini içeren çevrimiçi özellikler barındırır. Bu özellikler aracılığıyla İnternet 

Sitesi Üyeliği Tamamlanmış Olan Küçük interaktif bir metot doğrultusunda Platform içi 

etkinliklere katılabilir, diğer Küçükler ile iletişim kurabilir. 

 

4.    İNTERNET SİTESİ ÜYELİĞİ 

4.1. Küçükler, İnternet Sitesi’ne kayıt aşamasını Veliler’inin denetimi söz konusu 

olmaksızın kendileri başlatabilir. Ancak Küçükler’in İnternet Sitesi’nin özelliklerine 

tam olarak erişim sağlayabilmesi için Veliler’inin kayıt sürecine onay vermesi 

gerekmektedir.  

4.2. İnternet Sitesi’ne kayıt sürecini tamamlamayan Kullanıcılar hiçbir şekilde İnternet 

Sitesi nezdinde paylaşımda bulunamaz ve Platform üzerinden diğer Üyeler ile iletişim 

kuramaz. 
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4.3. Küçükler Platform’a kayıt olurken aşağıdaki bilgileri sunarlar; 

 

Kullanıcı Adı Bu bilgi Üye’yi Platform kapsamında 

tanımlamak için kullanılır. 

Şifre Yalnızca Platform’a kayıt başvurusu yapan kişi 

tarafından bilinecek olan bu bilgi Üye’nin 

Platform’a güvenli giriş yapabilmesini sağlar. 

Kullanıcı Telefon Numarası Platfrom’a kayıt başvuru yapan küçüklerle 

iletişime geçmek için gereklidir. 

Doğum Tarihi Platform’un tüm işlevlerine yalnızca Küçükler’e 

ait hesaplar erişebileceği üzere bu bilginin 

edinilmesi güvenli bir Platform ortamının 

oluşturulabilmesi açısından kritik öneme 

sahiptir.  

Veli E-posta Adresi Küçükler’in Platform’a üyelik yapabilmesi 

açısından gerekli onay bu kanal vasıtasıyla 

sağlanmaktadır. 

Veli Telefon Numarası Küçükler’in Platform’a üyelik yapabilmesi 

açısından gerekli onay bu kanal vasıtasıyla 

sağlanmaktadır. 

Veli Ev Adresi Küçükler’in platforma paralel olarak 

kullanabilecekleri eğitim gereçlerinin ev 

adreslerine iletilebilmesi için gereklidir. 

Küçüğe Ait Okul ve Sınıf Bilgisi Bu bilgi kişinin etkinliklerde kendi düzeyindeki 

topluluklarla eşleştirilmesi bakımından 

önemlidir.  

 

4.4. Veli, Küçüğün Platform’a üye olabilmek için başlattığı sürece kendisine Platform’ca 

iletilen e-postayı yanıtlayarak onay verir. 

4.5. Küçükler’in kayıt süreci yalnızca ve yalnızca Veli’nin bu süreç bakımından vereceği 

onay ile tamamlanır. 

4.6. Veliler, Platform’a kaydına onay verdikleri Küçük bakımından hukuken geçerli bir 

velayet/vesayet ilişkisi kapsamında Küçüğü temsil yetkisine sahip olduklarını kabul, 

beyan ve taahhüt ederler. 
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4.7. Veli, Küçüğün  Platform’a üyeliğini onaylayarak işbu Sözleşme’nin ilgili 

hükümlerinin kendisi ve ilgili Küçük için yürürlüğe gireceğini, kendisinin ve Küçüğün 

işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri üstlendiklerini kabul, beyan ve 

taahhüt eder. 

4.8. Yetişkin’ler, yalnızca çocuklarının güvenliğini denetleyebilmek bakımından sınırlı bir 

üyeliğe sahip olur. Yetişkin’e ait sınırlı hesap vasıtasıyla, diğer Üyeler ile iletişim 

kurmak ve İnternet Sitesi’nde paylaşımda bulunmak mümkün değildir. 

 

 

 

5.  PLATFORM NEZDİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLER 

5.1. İnternet Sitesi Üyeliği Onaylanmış Küçük, 18 yaşının altındaki diğer Üyeler’e görsel, 

işitsel ve yazılı ögeleri içeren anlık iletiler ve mesajlar yöneltebilir. 

5.2. İnternet Sitesi Üyeliği Onaylanmış Küçük, Platform nezdinde herkesin görebileceği 

şekilde görsel, işitsel ve yazılı ögeleri içeren paylaşımlarda bulunabilir. 

5.3. İnternet Sitesi Üyeliği Onaylanmış Küçük, Platform’ca düzenlenecek olan 

Workshoplara katılabilir. Söz konusu Workshoplar Küçük Üyeler’in katılımı 

doğrultusunda Zoom isimli uygulama kapsamında toplu görüntülü iletişim yoluyla 

sağlanır. 

5.4. Workshoplar nezdinde edinilmiş olan, Üyeler’e ait görüntüleri ve sesleri içeren 

videolar youtube.com alan adlı internet sitesinde yayınlanabilir. Bu videoların 

yayınlanması tamamıyla YGA’nın kendi inisiyatifindedir. Kullanıcı, işbu Kullanıcı 

Sözleşmesi’ni onaylayarak söz konusu videoların youtube isimli internet sitesi 

üzerinde yayınlanmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

6. PLATFORM KULLANIMI AÇISINDAN TEMEL KURALLAR  

6.1. Platform Kullanımı ile ilgili Genel Kurallar 

6.1.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı İnternet Sitesi’ne erişim sağladığı anda yürürlüğe girer. 

Kullanıcı Sözleşme’yi eksiksiz olarak okuduğunu ve bütünüyle anladığını, Platform’u 

kullanırken, YGA tarafından açıklanan kullanıma ve üyeliğe dair her türlü beyana 

uygun davranacağını, işbu Sözleşme’nin her bir hükmüne uyacağını kabul, beyan ve 

taahhüt etmektedir.  
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6.1.2. YGA dilediği zaman Platform’un içeriğinde ve işbu Sözleşme hükümlerinde 

değişiklik ve uyarlama yapabilecektir. Platform’a dair gerçekleştirilen değişikliklere 

ve uyarlamalara ilişkin Kullanıcı’nın uymakla yükümlü olduğu kurallar ve koşullar 

Platform’da yayınlanır. Kullanıcı söz konusu değişiklik ve uyarlamaları takip etmekle 

yükümlüdür. Aynı şekilde işbu Sözleşme’nin düzenli aralıklarla Kullanıcılar 

tarafından okunarak Sözleşme hükümlerinde meydana gelen değişikliklerin tespit 

edilmesi gerekmektedir. Değişikliklerin kolaylıkla tespit edilebilmesi için 

Sözleşme’nin sağ üst köşesinde Son Güncellenen Tarih eklenmiştir. Kullanıcı, 

güncellenen Sözleşme hükümlerine tabi olmak istemiyorsa Platform’u kullanmayı 

derhal sonlandırmalıdır. Zira, Platform’un kullanıldığı her an işbu Sözleşme 

hükümleri Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. 

6.1.3. İşbu Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi amaçlandığında konu ile ilgili elektronik 

kanallarla açıkça bilgilendirme sağlanarak ve/veya Platform’un belirli bölümlerinde 

duyuru yapılarak söz konusu hükümler mülga edilir ve yerine yeni hükümler ikame 

edilir. 

6.1.4. YGA, Kullanıcı’nın Platform üzerinden erişeceği sair platformların sebep olduğu 

kayıptan, zarardan ve ziyandan hiçbir şart ve koşul altında sorumlu tutulamaz. 

 

6.2. Platform’un Bilgi Yedekleme ve Depolama Aracı Olarak Kullanılmaması Kuralı 

Platform’un temel amacı işbu Sözleşme’nin 2. maddesi tahtında belirlenmiştir. Bu 

çerçevede, Platform hiçbir şart ve koşul altında bilgi yedeklemek ve/veya depolamak 

için kullanılamaz. Dolayısıyla, Platform kapsamında yer alan bilgilerin örneklerini 

başka kanallar vasıtasıyla korumak/saklamak Kullanıcılar’ın yükümlülüğündedir. 

YGA, Platform’da saklanan bilgilerin Kullanıcı’nın talebi üzerine erişilebilmesine 

dair bir garanti sunmaz. YGA’nın söz konusu bilgilere ulaşılamamasından dolayı 

hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

6.3. Üyelik 

6.3.1. Kullanıcı yalnızca kendisi adına Üye veya Yetişkin hesabı oluşturacak, başkası adına 

üyelik oluşturmayacak, başkasının üyelik bilgilerini kullanarak siteye erişim 

sağlamayacaktır. 
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6.3.2. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu her türlü bilgiyi doğru olarak verecek, bu 

bilgileri güncel tutacak, talep halinde belgelendirecektir.  

6.3.3. Kullanıcı, başka bir gerçek kişiye ait olan fotoğrafları ve bilgileri kendisine 

aitmişçesine Platform nezdinde kullanamaz. 

6.3.4. Kullanıcı, üyeliği kapsamındaki kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişilerle 

paylaşmayacaktır ve hesabına erişim için kullandığı bilgileri her daim güvende 

tutacaktır. 

6.3.5. Kullanıcı, şifrelerinin yetkisiz kullanımından veya herhangi bir şekilde gerçekleşen 

güvenlik ihlalinden haberdar olduğunda, söz konusu durumu derhal YGA’ya 

bildirecektir.  

6.3.6. YGA, Kullanıcı’ya, Platform’da oluşturduğu üyeliğin sürdürüleceğine dair bir garanti 

vermez. YGA dilediği zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini 

geri çekebilir veya dondurabilir. Ayrıca, YGA’nın herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak üyelik açılmasını reddetme hakkı 

saklıdır. 

 

7. UYGUN KULLANIM KOŞULLARI 

7.1. Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi başka bir kanal vasıtasıyla Platform’a 

aktardığı içerikler ve materyaller bakımından sorumludur. 

7.2. Kullanıcı Platform’a yüklediği veya herhangi bir başka kanal vasıtasıyla Platform’a 

aktardığı içeriklere ilişkin;  

(i) söz konusu içerikler üzerinde hak sahibi olduğunu veya içeriklerin 

Platform’daki kullanımı bakımından gerekli tüm izinlere sahip olduğunu, 

(ii) içeriklerin herhangi bir üçüncü şahsın telif, marka, patent hakkı ticari sırlar dahil 

olmak üzere hiçbir fikri ve sınai hakkını, kişilik hakkını ihlal etmediğini, 

(iii) içeriklerin ve Platform nezdinde bulunulan her bir faaliyetin  hukuka, mevzuata 

ve kamu düzenine aykırı nitelikte olmadığını 

(iv) içeriklerin hukuki bakımdan saldırı veya taciz niteliğinde olmadığını, ırk/etnik 

köken/din bakımından ayrıştırıcı unsurlar içermediğini, argo, pornografi, çıplaklık 

unsurları, nefret söylemi barındırmadığını, başkasının özel hayatına müdahale eder 

nitelik taşımadığını 
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(v) Platform veya diğer kullanıcılara zarar verebilecek virüs ya da kötü niyetli 

kodlamalar, casus yazılımlar, reklam destekli bilgisayar yazılımları, ve benzerlerini 

kullanılmayacağını 

(vi) içeriklerin YGA tarafından onaylanmamış ve/veya talep edilmemiş reklam, 

tanıtım, spam niteliğinde ve zincirleme iletiler içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt 

eder. 

7.3. Kullanıcı, içeriklerin Platform’a aktarılması hususunda içeriklere ilişkin aşağıdaki 

koşulların sağlandığını kabul, beyan ve taahhüt eder; 

(i) İçerikler gizli değildir. 

(ii) İçeriklerin kullanımına ilişkin lisans ücreti ve benzeri ödenmesi gereken tüm 

mali yükümlülükler Kullanıcı tarafından üstlenilmiştir veya üstlenilecektir. 

(iii) İçeriklerin tüm manevi haklarından YGA’ya karşı feragat edilmiştir. 

(iv) İçerikler diğer internet sitelerinden ve elektronik ortamlardan unsurlar 

barındırmaz ve başkalarının özel iletişim adreslerini ve telefon numaralarını içermez.  

 

8. KULLANIM STANDARTLARI 

YGA, site içerisinde etik davranış bütünlüğünün sağlanabilmesi ve sağlıklı bir Platform 

topluluğunun sürdürülebilmesi bakımından açık, hoşgörülü, kapsayıcı bir sistem 

benimsenmesine önem verir.  Kullanıcı söz konusu standartlarda bir Platform topluluğunun var 

olabilmesi için Platform nezdinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde davranış sergiler; 

(i) başkalarına karşı empati ve kibarlık göstermek 

(ii) karşıt görüş ve farklı kültürlere karşı saygılı tutum içerisinde olmak 

(iii) hataları bakımından sorumluluk almak ve gerektiğinde özür dilemek 

(iv) yalnızca bireysel düşünmeksizin tüm topluluğun ihtiyaçlarını gözetmek. 

 

Kullanıcı hiçbir şart ve koşul altında aşağıdaki ve benzeri tutumları sergileyemez; 

(i) diğer Kullanıcılar ile Cinsel ögeler içeren diyalog kuramaz, diğer Kullanıcı’lara 

bu ögelere sahip bir içerik aktaramaz, 

(ii) Platform nezdinde diğer Kullanıcılar’ı küçük düşürecek, aşağılayıcı, argo ve 

kaba nitelikte iletişim yöntemi benimseyemez, 

(iii) Taciz unsurları barındıran davranış içerisinde olamaz. 



 

8 
 

(iv) Diğer Kullanıcı’ların kişisel verilerini ilgili Kullanıcı’nın açık izni olmaksızın 

sair kişilerle veya kamu ile paylaşamaz. 

(v) Profesyonel bir bağlamda uygun görülmeyecek tutumda bulunamaz.  

(vi) Platform üzerinden ters kodlama yapamaz.  

 

İşbu Sözleşme hükmüne aykırı davranış sergileyen kullanıcının üyeliği derhal silinir. YGA’nın 

ortaya çıkan her türlü zarar tazmin hakkı saklıdır.  

 

9. GİZLİLİK 

9.1. YGA, Kullanıcı’ların gizliliğine önem vermekte ve Kullanıcı gizliliğini 

sağlayabilmek adına gereken tüm teknik ve idari önlemleri almaktadır. YGA, 

Kullanıcı kişisel verilerini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca 

ve hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. Kullanıcı’lar, İnternet Sitesi kullanımları 

ve üyelikleri kapsamında kişisel verilerinin işlenme şart ve koşullarına dair detaylı 

bilgiye kişisel veri işlenme şart ve koşulları ygagims.com adresinde yer alan YGA 

Hayal Ortakları Derneği Tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 

Kapsamında GIMS Bakımından Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin 

Politika’dan ulaşabilirler.  

9.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın tamamını okuduğunu, bütününü anladığını 

kabul beyan ve taahhüt eder. 

9.3. İnternet Sitesi’nin kullanımı kapsamında çerezlerin aldığı rol ve çerezlerin işlevi 

hakkında detaylı bilgiye ygagims.com çerezlerin kullanmı adresinde yer alan GIMS 

Çerez Politikası’ndan ulaşılabilir. 

 

10. FİKRİ MÜLKİYET HAK SAHİPLİĞİ 

Kullanıcı, Platform’da sunulan her nevi içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, 

e-posta hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servislerin; Fikri ve Sınai Mülkiyet 

Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olduğunu ve bu 

bentte sayılan maddi ve gayri maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya süjelerin 

tamamının, YGA’nın mülkiyetinde olduğu hakkında bilgilendirilmiş olarak buna aykırı eylem 

ve işlemlerde bulunmayacağını kabul eder. Kullanıcı, YGA’nın ve diğer Kullanıcı’ların fikri 
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mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, 

çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. 

 

11. MÜCBİR SEBEP  

Bu Sözleşme’de Taraflar’a borç ve yükümlülüklerden herhangi biri, yurtiçinde veya hizmetin 

temin edileceği ülkede oluşan kaza, yangın, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari 

makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme yahut 

benzerleri vasıtasıyla yerine getirilememekte ise, ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul 

edilecektir. Mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda Taraflar, taahhütlerini önceden 

yüklendikleri mali ve ticari yükümlülükler tamamlanıncaya kadar devam ettirir. Bu sürecin 

sonunda söz konusu mücbir sebep hâlen ortadan kalkmamışsa, Taraflardan birinin yazılı 

bildirimiyle sözleşme derhâl ileriye yönelik olarak fesholunur. 

 

12. UYUŞMAZLIK HALİ 

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek 

her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

13. YÜRÜRLÜK 

İşbu Sözleşme, 13 madde 9 sayfadan oluşmaktadır. Tarafların karşılıklı anlaşması ile çevrimiçi 

ortamda yürürlüğe girmiştir. Üyelik ilişkisinin devam ettiği ve/veya Kullanıcı’ya YGA 

tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. 

 

 


