
ANA HİZMET SÖZLEŞMESİ 

30.03.2020 tarihinde güncellenmiştir. 

Bu Ana Hizmet Sözleşmesi “SÖZLEŞME”, Dersbulurum.com platformuna erişimi ve 

kullanım kapsamını içerir.  

BÖLÜM-1: TANIMLAR: 

Bu sözleşmede kullanılan terimlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

1.1.Eğitimciler: Müşterilerimiz yetkin olan ve hazırlayacakları video, soru, yazılı örneği, 

deneme gibi eğitim materyallerini ihtiyacı olan kişilere elektronik ortamda ulaştırmak isteyen 

eğitimcilerdir. 

 

1.2.Aktif Öğrenciler: Okul çağında bulunan ve okullarında işledikleri derslerle alakalı 

olarak sınava tabi tutulan ve ayrıca okul sınavları dışında ulusal derecelendirme sınavlarına 

katılan ( LGS,YGS,ALES,YDS vb)  eğitim çağındaki öğrencilerdir.  

 

1.3.Yetişkin Öğrenciler: Öğrenim hayatını tamamlamış iş ve kişisel gelişim arayışında olan 

veya mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyen,  özelleşmiş alanlarda  eğitimci desteğine  

ihtiyaç olan bireylerdir.  

 

1.4.Eğitim Profesyonelleri: Eğitim camiasında yer alan yeni ve özgün yayınlar arayan 

eğitimciler, yayın evleri, özel ve kamu eğitim kurumlarıdır.  

 

1.5.Eğitim Materyalleri: Dersbulurum.com Platformu üzerinden Eğitmenlerin yüklemiş 

olduğu video, soru, deneme, yazılı vb. materyalleridir. 

 

1.6.Ücretler: Platforma yüklenen eğitim materyallerinin satılmasından elde edilen tutarlara 

denir.  

 

1.7. Kişisel Veriler: Platforma yüklenen kişisel veriler anlamına gelir.  

 

1.8.Kullanıcılar: Platformu kullanan eğitimciler, aktif öğrenciler, yetişkin öğrenciler, eğitim 

profesyonellere denir.  

 

BÖLÜM-2: HİZMETLERİMİZ: 

 

2.1.EĞİTİMCİLER: 

Ürettikleri eğitim materyallerini  tanıtma, Ürettikleri eğitim materyallerini  satma, Alanlarında 

kendilerini tanıtma, Ücret ödemeden dijital ortamda materyal  yayınlama 



2.2.AKTİF ÖĞRENCİLER: Derslere ilişkin konu anlatım videoları, Derslere ilişkin soru 

çözüm videoları,  Uzun dönem eğitim videoları (Kurs Formatı), Okul dersleri yazılı soruları, 

Derslere  özgü yaprak test,  Tek tek soru çözümü, Deneme sınavları 

2.3.YETİŞKİN ÖĞENCİLER: Kişisel gelişim videoları, Uzun dönem eğitim videoları, 

(Kurs Formatı), Deneme sınavları (kpss, ales,ydsv.b.), Konu anlatım videoları, Konu soruları, 

Meslek sınavlarına yönelik deneme sınavları, Meslek sınavlarına yönelik konu anlatım 

videoları 

2.4.EĞİTİM PROFOSYENELLERİ: Konu soruları satılması, Deneme sınavlarının 

satılması, Eğitim ve sınav içerikli doküman/dijital ürün  satılması 

BÖLÜM-3: KULLANICILARIN KISITLANMA ŞARTLARI  

3.1. Dersbulurum.com Platformunda yer alan eğitim materyallerini kopyalamak, dağıtmak. 

3.2. Platformdaki hizmetlere uygunsuz, hak ihlali, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, 

küçük düşürücü veya iftira niteliğindeki içerik yüklemek. 

3.3. Kullanıcılara Dersbulurum.com tarafından yetki verilmeyen alanlara erişim yapmak.  

3.4. Kullanıcıların bilgilerini 3. Kişilerle paylaşmak.  

3.5. Kullanıcıların platformu yasa dışı veya başkalarının haklarını ihlal edici şekilde 

kullanmak. 

BÖLÜM-4: KULLANICILARIN KISITLAMA DURUMLARI 

4.1. Kullanıcıların iş bu sözleşmenin 3. Bölümünde yer alan şartlarda ve/veya iş bu 

sözleşmenin eklerini ihlal etmesi durumunda; Dersbulurum.com tarafından 

kullanıcı/kullanıcıların hizmetlere erişimi sonlandırma veya askıya alma hakkını saklı tutar.  

BÖLÜM-5: ÜCRETLER 

5.1. Kullanıcılar aldıkları hizmetlere karşın ücretler TL üzerinden ödenecektir. 

BÖLÜM-6: VERGİLER 

6.1.  Kullanıcılar verdikleri hizmetlere karşın, yasalarca belirlenen vergiler, tahsilat 

gerçekleştikten sonra ilgili kamu dairelerine ödenir. 

BÖLÜM-7: GİZLİLİK 

7.1. Kullanıcı bilgilerinin 3. Kişilerle paylaşılmaması konusunda Ders.bulurum.com gerekli 

önlemleri alır.  

7.2. Dersbulurum.com platformu üzerinden ve/veya başkaca bir şekilde kullanıcıların kendi 

bilgilerin 3. Kişilerle paylaşılması kesinlikle uygun görülmemekte, sonrasında oluşabilecek 

zararlarla alakalı haklarımız saklıdır.   



BÖLÜM-8: SÜRE VE FESİH 

8.1. Kullanıcılar Dersbulurum.com platformuna kayıt olduğu tarih itibariyle bu sözleşme ve 

eklerini kabul etmiş sayılır ve sözleşmenin süresi başlamış olacaktır.  

8.2. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın iş bu sözleşme ve eklerini ihlal etmesinin tespit 

edilmesi halinde, 15 günlük bildirim döneminde ihlalin giderilmemesi halinde ayrı bir 

bildirim olmaksızın iş bu sözleşme ve ekleri feshedilir. Sözleşme ve eklerinin feshedilmesi 

durumu, Dersbulurum.com platformunun yasal hakları saklıdır.  

BÖLÜM-9: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

9.1. Taraflar doğacak ihtilaflarda KOCAELİ Mahkemelerinin yetkisini beyan, kabul ve 

taahhüt ederler. 

BÖLÜM-10:  

10.1.Bu sözleşme 12. maddeden ibaret olup, kullanıcının tam olarak okunup anlaşıldıktan 

sonra üyeliğini aktifleştirdiği anda onaylanmış kabul edilir.  

 


