herupi.com - KULLANICI SÖZLEŞMESİ
Değerli Kullanıcı,
herupi.com sitesi üyesi olmak ve sitenin sağladığı hizmetlerden faydalanmak için
aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz
gerekmektedir.
Belirtilen koşulları kabul etmek istemiyorsanız, herupi.com’u üyesi veya uzman üyesi
olamazsınız.

MADDE 1. TARAFLAR ve TANIMLAR

SİTE:

herupi.com ve bağlantılı site, sosyal medya hesapları ve
uygulamaların tümü

ANONIM KULLANICI:

Üye olmadan SİTE’yi ziyaret eden kişileri

ÜYE:

Kullanıcı sözleşmesini kabul edip, SİTE’ye üye olan
kişileri

UZMAN ÜYE:

Kullanıcı sözleşmesini kabul edip SİTE’ye üye olan ve
sağlık alanında profesyonel olarak çalıştığını beyan eden
kişileri ifade eder.

İşbu sözleşme, bir tarafta herupi.com, diğer tarafta ‘ÜYE’ veya ‘UZMAN ÜYE’ arasında
aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmektedir.
MADDE 2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A. UZMAN ÜYE, SİTE’ye üye olurken belirttiği, üniversite diplomasının, uzmanlık
belgesinin, çalışma tecrübesinin doğru ve gerçek olduğunu kabul ve taahhüt
eder.

B. SİTE, ÜYEleri ve UZMAN ÜYE’leri bir araya getirerek, ÜYE’lere sağlık
bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz, reçete
yazılmaz, teşhis konulmaz.
C. Tarafların, işbu Sözleşme nedeni ile öğrendiği her türlü ticari, mali ve benzeri
bilgiler, gizli bilgi sayılır. Taraflar, bu bilgileri yasal zorunluluklar hariç diğer tarafın
yazılı izni olmadan üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı ve işbu Sözleşme
ile tespit edilen amaçlar dışında kullanmamayı, kullandırmamayı, kamuya
duyurmamayı veya bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı taahhüt
ederler.
D. SİTE internet üzerinden ses, görüntü ve mesaj aktarımı ile gerçekleşen bir
bilgilendirme platformudur.
E. SİTE’de yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi
ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, birebir hasta doktor muayenesinin yerini
tutmaz.
F. UZMAN ÜYE’lerin verdikleri cevaplar, hasta ile fiziksel görüşme yapılmadan ve
muayene edilmeden verilen cevaplar olması nedeniyle, sadece bilgilendirme ve
fikir verme amacı taşırlar.
G. SİTE’de yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle
önerilmez.
H. SİTE’de yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak
gereklidir.
I. SİTE, Sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama
hakkını her zaman saklı tutar.
J. SİTE, Uzmanların vermiş olduğu görüş, bilgi ve paylaşımlar nedeni ile sorumlu
tutulamaz.
K. SİTE, Uzmanların şahıs bazında ve/veya kurumsal olarak düzenli olarak site
içerisinde faaliyette bulunacaklarının garantisini veremez. SİTE’de bulunan
UZMAN ÜYE’ler, SİTE’nin işleteni olan şirketin kadrolu UZMAN ÜYE’leri
değillerdir. Site içerisindeki faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yapmak veya
yapmamak tamamen Uzmanların takdirinde olup, söz konusu faaliyetlerde
aksama veya durma olması SİTE’yi hiçbir şekilde bağlamaz.
L. SİTE, ÜYE’lerin ücretli hizmet alıp almadığına bakmaksızın birbirleri ya da
uzmanlar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik
olmayan davranışlar vb. hallerde ÜYE’lerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/
tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, ÜYE’lik statüsünü iptal edebilir.
M. SİTE, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için makul bir süre için
durdurma hakkına sahiptir.
N. SİTE’de üyeler veya üçüncü şahıslar tarafından (sınırlı olmamak kaydıyla reklam
amaçlı, satış amaçlı) link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerden
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herupi.com’un, herupi.com çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu yoktur.
herupi.com üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin
doğruluğunu, hukuka uygunluğunu kontrol etmemektedir ve bunların
doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Üçüncü şahısların
sağlamış oldukları hizmetlerden ve/veya içeriklerden dolayı üye veya
kullanıcıların uğrayacağı dolaylı veya doğrudan her türlü zarardan içeriği veya
hizmeti sağlayan sorumludur. Üye, bu içeriklerden ve hizmetlerden dolayı
uğradığı zararlar için her ne şart altında olursa olsun SİTE’den tazminat talep
edemez.
SİTE, UZMAN ÜYE’ler tarafından sağlanan veya yüklenen sayısal (dijital)
içerikleri hiçbir sebep göstermeksizin yayınlamama hakkına sahiptir. Üyeler
yüklenmeyen veya yayınlanmayan içerikleri için her ne şart altında olursa olsun
SİTE’den tazminat talep edemezler ve hiçbir hak iddia edemezler.
SİTE, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme;
ÜYE’lerin ve UZMAN ÜYE’lerin sisteme sağladıkları veya yükledikleri bilgileri ve
içerikleri ÜYE’ler ve UZMAN ÜYE’ler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin
erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. SİTE, bu hakkını hiçbir
bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
SİTE, UZMAN ÜYE’lerinin sağladığı veya yüklemiş oldukları dijital içeriklerde
dilediği değişikliği yapma hakkına ve içeriklerin içerisine reklam, mesaj veya
içerik ekleme hakkına sahiptir.
SİTE, UZMAN ÜYE’nin sağladığı veya yüklediği içeriği görüntülemek için reklam
veya mesajın izlenmesi şartı getirebilir. UZMAN ÜYE hiç bir şekilde bu
reklamların gelirlerinden hak iddia edemez, bunun yanı sıra üye bu reklamlara
itiraz etmeyeceğini ve rıza göstereceğini, herhangi bir talepte bulunmayacağını
kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bunun yanı sıra UZMAN ÜYE tarafından
sağlanan veya yüklenen içeriğin görüntülenmesi için SİTE tarafından yüklenen
mesajın veya reklamın izlenmesi şartından dolayı üye ve/veya kullanıcı SİTE’den
hiç bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
SİTE, gerekli gördüğünde UZMAN ÜYE’nin sağladığı veya yüklediği içerik
üzerinde kısaltma, kesme, silme vb. değişikliğe gidebilir lakin bu değişiklikler
üyenin içerik üzerindeki yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
ÜYE, SİTE’nin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını bilgilendirme amacı ile
faaliyette bulunduğunu, UZMAN ÜYE’nin vermiş olduğu görüşlerden ve
bilgilerden SİTE’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

U. ÜYE ve UZMAN ÜYE, SİTE üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin
doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur.
ÜYE, SİTE’nin kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini,

hakaret, iftira, sövmeve, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını
taahhüt eder.
V. ÜYE ve UZMAN ÜYE, SİTE’ye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu
donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup SİTE
hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı
SİTE’yi sorumlu tutamaz.
W. ÜYE ve UZMAN ÜYE, SİTE’den sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini,
SİTE içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına
kullandıramayacağını beyan eder.
X. 18 Yaşından küçük ÜYE’ler aile fertlerinden biri ile seminerlere katılmayı kabul
ederler. Aile fertlerinden biri görüşmeye katılmaz ise SİTE herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
Y. ÜYE ve UZMAN ÜYE kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre
vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz
kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul
eder. ÜYE’lerin ve UZMAN ÜYE’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği,
saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi
hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin
uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE’nin, doğrudan veya
dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Z. UZMAN ÜYE, internetin bağlantı hızı, kullanılan cihazlar, internet tarayıcısı,
kameraların çözünürlük derecesi, mikrofon veya ses kartı ve benzeri teknik
nedenlerle seminerin kesintiye uğrama, görüntünün donma veya bozulma, sesin
azalması ve ya anlaşılmaması gibi risklerin olduğunun bilincindedir.
AA. ÜYE ve UZMAN ÜYE’nin, Site dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım
parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların
lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya
başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır.
BB. ÜYE ve UZMAN ÜYE, Site dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım
parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları
tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine
mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde
etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve
taahhüt eder.
CC. ÜYE, UZMAN ÜYE ve SİTE birbirinden bağımsız taraflar olup, bu
sözleşmenin taraflar arasında onaylanması ve uygulanması hiçbir şekilde taraflar
arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğurmaz.
DD. Her ÜYE ve UZMAN ÜYE, SİTE’nin ve/veya başka bir ÜYE, UZMAN ÜYE
ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil

edecek nitelikteki SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel
imgeleri, videoları, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını dosyaları, veri
tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,
dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile SİTE ile doğrudan ve/veya
dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
MADDE 3. GİZLİLİK POLİTİKASI
A. SİTE, istatistiki amaçla ve gerektiğinde hukuki amaçla kullanmak üzere
kullanıcıların IP adreslerini tespit edebilir. Bu IP adreslerini oturum bazında tespit
edip, veri tabanında saklanır. SİTE, IP adreslerini sınırlı kalmamak kaydıyla
demografik, istatistiki ve pazarlama gibi amaçlar için kullanabilir. Kullanıcılar,
SİTE’yi IP adreslerini tespit etmesi ve bu adresleri -kişisel bilgileri ifşa etmeksizindilediği gibi kullanmasından ötürü hiç bir şekilde dava etmeyeceğini ve hak talep
etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
B. Üyelik, mesajlaşma, formlar, anketler ve diğer şekillerde elde ettiği bir takım
kişisel bilgileri SİTE dilediği gibi kullanmakta serbesttir. SİTE bu bilgileri, işbu
gizlilik politikası belgesinin E. maddesi kapsamında, üyenin gerçek kimliği ve
kişisel bilgileri açığa çıkmaksızın, iş birliği içinde bulunduğu kişiler tarafından /
vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak her türlü şekilde kullanabilir.
C. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilecektir.
SİTE tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler
veya SİTE Web sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; SİTE ve iş birliği
yaptığı kişi ya da kurumlar tarafından, SİTE'nin üyeleri ve müşterileri ile yaptığı
sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa
edilmeksizin çeşitli istatistiki değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar
araştırmalarında kullanılabilecektir.
D. SİTE, herupi.com üzerinden başka sitelere link verebilir. Bu linklerden erişilen
sitelere verilen bilgilerden dolayı SİTE herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
Erişilen bu sitelerden (sınırlı olmamak kaydı ile) yapılacak alışverişlerden
doğacak her türlü zararlardan SİTE sorumlu değildir ve kullanıcı bu linklere
eriştiğinde sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve beyan eder.
E. Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve
kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli
Bilgiler” olarak anılacaktır. SİTE, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe
kişisel bilgilerden herhangi birini SİTE'nin iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve
üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

F. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda SİTE, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri
dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı
sayıda olmak üzere;
a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun,
Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının
getirdiği zorunluluklara uyulmasının;
b. SİTE'nin üyeleri ve müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine
getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının;
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma
veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep
edilmesinin ve
d. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin
gerekli olduğu hallerdir.
G. SİTE, kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almaya taahhüt etmektedir.
SİTE’ nin gerekli önlemleri almasına rağmen SİTE’ye yapılan her türlü şirket içi
veya dışı saldırı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü şahısların
eline geçmesi durumunda SİTE'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
Kullanıcı bu zararlardan SİTE’ u sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.
H. SİTE, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman SİTE’de yayınlamak
suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. SİTE’nin değişiklik yaptığı “Gizlilik
Politikası” hükümleri SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.
I. SİTE vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği UZMAN ÜYE’lerin kişisel bilgilerinize
erişimine izin verebilir. SİTE, UZMAN ÜYE’lerin vasıtası ile ya da diğer İş
ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, sms atabilir veya tanıtım
broşürleri gönderebilir.
MADDE 4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
A. SİTE içerisinde yer alan bütün görseller, videolar, veri tabanı, html, javascript,css,
flash kodları, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE olup, ÜYE
sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. UZMAN ÜYE’ler
tarafından sağlanan yada yüklenen kişisel bilgiler, makaleler, videolar vb.
materyallerin eser sahibi UZMAN ÜYE olup, SİTE işbu materyallerinin SİTE’de
yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu
durum ÜYE’nin UZMAN ÜYE’lere ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım
hakkı vermez. ÜYE her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali
kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın
3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.
İşbu maddenin tek
istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek

şartı ile kişisel kullanım kapsamında SİTE üzerinden paylaşım izni verilen sosyal
mecra hesaplarıdır.
B. SİTE’de UZMAN ÜYE tarafından sağlanan veya yüklenen her türlü yazılı, görsel
içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları UZMAN ÜYE’ye ait
olup, UZMAN ÜYE, SİTE’ye söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim
haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. UZMAN ÜYE’ler,
diğer ÜYE’ler ve UZMAN ÜYE’ler tarafından SİTE’ye yüklenen içerikleri yeniden
satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının
kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. ÜYE’ler ve UZMAN ÜYE’ler,
diğer ÜYE’ler ve UZMAN ÜYE’ler tarafından SİTE’ye yüklenen içerikleri
çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz
veya hazırlayamaz.
MADDE 5. ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI
SİTE, ÜYE’nin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde ÜYE’liğini tek taraflı
ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve ÜYE’nin tekrar siteden
faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.
MADDE 6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
SİTE’nin, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşme’yi uygun
göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek veya doğrudan üyenin elektronik posta
adresine bilgi vererek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri
tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve
sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
MADDE 7. ZORLAYICI SEBEPLER
Hukuken mücbir (zorlayıcı) sebep sayılan tüm durumlarda, SİTE’nin işbu Sözleşme ile
belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle
yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SİTE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa
etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SİTE’den herhangi bir nam
altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev,
iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları,
SİTE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın SİTE’ye ve sisteme yapılan
saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla SİTE’nin makul kontrolü

haricinde gelişen ve SİTE’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği
kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
MADDE 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme gereği doğacak
ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır.
İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul
Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 9. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme ÜYE’nin veya UZMAN ÜYE’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı
olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

