EĞİTMEN ŞARTLARI
30.03.2020 tarihinde güncellenmiştir.
Dersbulurum.com platformuna üye olduğunuzda Eğitmen Şartları’na uyacağınızı taahhüt
edersiniz.Eğitmen olarak ödemelerinizi Dersbulurum.com’a bağlı farklı kuruluşlardan alıyor
olsanız da, Dersbulurum.com ile sözleşmeniz geçerlidir.
Eğitmenin Yükümlülükleri
 Eğitmenin Dersbulurum.com platformuna yüklemiş olduğu tüm materyallerin
içeriklerinden sorumludur. Ayrıca platforma yüklemiş olduğunuz tüm eğitim
materyallerini herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini,
kötüye kullanmayacağını, yüklediğiniz materyallere ait içeriklerin eğitim vermek ve
sunduğunuz hizmetlere yönelik bilgi birikiminiz ve yetkinliğiniz olduğuna dair
belgeleriniz (sertifika, diploma vb) olduğunu, öğrencilerin sorduğu sorulara hizmet
kalitesi gereği uygun görülen süre içerisinde cevap vereceğinizi taahhüt edersiniz.
 Eğitmenlerin platforma yüklemiş olduğu eğitim materyallerinde kesinlikle, uygunsuz
(saldırganlık, ırkçılık, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, hakaret, iftira vb) herhangi bir
içeriğin bulunmayacağını, Kullanıcılara izinsiz reklam, promosyan gibi mail veya bilgi
gönderilmeyeceğini, herhangi bir kişinin hesabına izinsiz girmeyeceğini, diğer
eğitmenlere veya yüklenen eğitim materyallerini engelleyici yönde propaganda
yapmayacağını, platformu hiçbir şekilde kötüye kullanmayacağını taahhüt edersiniz:
 Hizmetleri kullanımınızın Dersbulurum.com platformunun (tamamen kendi takdirine
bağlı olarak sağlayabileceği veya iptal edebileceği) onayına tabi olduğunu kabul etmiş
olursunuz.
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itibarsızlaştırmaya çalışması veya Dersbulurum.com platformunun kriterlerine aykırı
davrandığı tespit edilmesi halinde, önceden bildirmeksizin, eğitmenin eğitim
materyallerini platformdan kaldırma ve eğitmeni engelleme hakkını saklı tutarız.
 Eğitmenlerin öğrencilerimizle sözleşmeye dayalı olarak herhangi bir şekilde doğrudan
bir ilişkisi olmayacaktır. Öğrenciler hakkında alacağınız bilgiler, sadece platform
üzerinden sizlere sunulan bilgiler olup, edindiğiniz bu bilgileri herhangi bir yerde

kullanmayacağınızı, farklı bilgiler talep etmeyeceğinizi taahhüt etmiş olursunuz.
Öğrencilerimizden kişisel verilerini kullandığınıza yönelik şikayet alınması ve
bunların tespit edilmesi halinde tarafınıza yasal işlem başlatılacağını kabul etmiş
olursunuz.
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materyallerine ücretleri tarafınızca belirlenecektir. Ancak tarafımızca fiyatlarınızın
platformdaki genel ortama fiyatlarının çok üzerinde olması halinde, tarafınızca olduğu
tespit edilmesi halinde fiyatlarınızda güncelleme yapılması talep etme hakkımız
saklıdır.
 Eğitim materyallerine satışından elde edilen gelirlerle alakalı olarak tüm yasal
vergiler, eğitim materyallerinden elde edilen gelirler üzerinden eğitmen adına ilgili
makamlara Dersbulurum.com tarafından yatırılır. Eğitmenin elde ettiği gelir üzerinden
vergiler tarafımızca ödendikten sonra eğitim ücretinin net halinden %50 düşmemek
kaydıyla eğitmen ödemesi olarak bloke edilir.
 Sizlere ödemelerinizin düzenli ve sağlıklı yapılabilmesi için kullanıcı bilgilerinizi
doğru bir şekilde girmeniz ve hesap bilgilerinizi de eksiksiz doldurmuş olmanız
gerekmektedir.
 Uygun görülen gelir dağılımına göre ödemeler eğitim materyalinin ücretini
aldığımızda, her ayın sonunda 60 (Altmış) gün içerisinde gerçekleşir.
 Kullanım Şartlarında açıklandığı şekilde, öğrencilerin geri ödeme alma hakkı
olduğunu kabul edersiniz. Eğitmenler, Kullanım Şartları kapsamında geri ödemesi
yapılan işlemler için gelir elde etmez.
 Tarafımızdan ilgili eğitmene ödeme yapıldıktan sonra bir öğrenci geri ödeme talep
ederse şu haklarımızı saklı tutarız: (1) geri ödeme miktarını, eğitmene yapılacak bir
sonraki ödemeden düşmek veya (2) eğitmene yapılacak başka ödeme yoksa ya da
ödemeler, geri ödenecek miktarları karşılamak için yeterli değilse eğitmenden, kendi
kursları için öğrencilere yapılan geri ödeme tutarlarını karşılamasını istemek.
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güncelleyen bir platform olarak sizlere hizmet vermeyi öncelik edinmiştir. Bu
kapsamda yapılan güncellemelerden aksi bildirilmedikçe tüm üyelerimizin (eğitmenÖğrenci,..) kayıt olunan e-posta adreslerine bilgilendirme maili gönderilecektir. Ayrıca
değişen şartlar ve koşullar hakkında yapılan güncellemeler olması halinde, daha önce
yayınlanmış olan ilgili kısımlar değişmiş olacağı bilinmektedir.

 Dersbulurum.com Platformu ile eğitmenlerimizin arasında hiçbir ortak girişim, iş
ortaklığı, istihdam, yüklenici veya temsilcilik ilişkisi bulunmadığını kabul ederiz.
 Dersbulurum.com platformu ile iletişime geçebilmek için lütfen Destek Ekibimize
başvurunuz.

